A MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT ALAPSZABÁLYA

A Magyar Szocialista Párt tagjai, tisztségviselői, testületei és szervezetei, köztük a párt által
jelölt vagy támogatott köztisztséget betöltő tagjai az alapszabályban foglaltak szerint kötelesek
folytatni politikai munkájukat, végezni közéleti tevékenységüket, s részt venni a választók
bizalmáért folyó politikai versenyben.
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I. fejezet

Alapvető rendelkezések
A párt neve, rövidített neve, jelképe, képviselői
1. §

1.

Neve: Magyar Szocialista Párt
Rövidített neve: MSZP
Jelképe: a piros szegfű

2.

Székhelye: 1066 Budapest, Jókai utca 6.
Képviselői: a párt elnöke, valamint az alapszabályban meghatározott feladatkörében az
elnökhelyettes (elnökhelyettesek) és a pártigazgató.

A párt jellege, céljai és politikai törekvései
2. §
1. A Magyar Szocialista Párt, mint szociáldemokrata párt a magyarság történelme során
felhalmozódott nemzeti és baloldali értékek, társadalmi célok örököse és letéteményese.
Tevékenységében épít a magyar és a nemzetközi szocialista, szociáldemokrata mozgalmak
maradandó elveire.
2. A Magyar Szocialista Párt a nemzetközi szocialista-szociáldemokrata mozgalom része, tagja a
Szocialista Internacionálénak (továbbiakban: SZI), és mint az Európai Unió tagállamában
tevékenykedő párt tagja az Európai Szocialisták Pártjának (továbbiakban: ESZP). Vállalja és vallja
a szociáldemokrata pártok nemzetközi közösségének értékeit. Együttműködik más szocialistaszociáldemokrata pártokkal, különösen az Európai Unión belül.
3. A Magyar Szocialista Párt a béke és a biztonság, a demokratikus nemzetközi kapcsolatok, a
kiegyensúlyozott gazdasági fejlődés, valamint a nemzeti kisebbségek jogainak érvényesülése
érdekében elkötelezett híve a demokratikus országok összefogásának és szövetségeinek. Segíti
Magyarország felzárkózását a fejlett országokhoz. Mindezek során képviseli a nemzet érdekeit,
óvja a magyar kultúrát, a magyarság önazonosságát.
4. A Magyar Szocialista Párt olyan társadalom megteremtését tartja céljának, amely a szabadság,
az egyenlőség, az igazságosság és a szolidaritás értékein alapul. Törekvéseit a társadalom
többségének támogatásával, továbbá a természeti és az épített környezetért viselt felelősséggel
kívánja megvalósítani.
5. A Magyar Szocialista Párt vállalja a saját munkájukból élők, valamint mindazok érdekeinek
politikai képviseletét, akik azonosulnak a párt értékeivel és céljaival. Határozottan fellép a
jogfosztottság és a kiszolgáltatottság minden formája és megnyilvánulása ellen. Kiáll a nemzeti
és az etnikai kisebbségek jogainak érvényesüléséért. Küzd a szegénység és az elmaradottság
felszámolásáért, a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentéséért. Alapvető célja, hogy
mindenkinek legyen lehetősége és esélye élete minőségének javítására, a korszerű tudás
megszerzésére és hasznosítására, hogy minden ember olyan közösségben élhessen, ahol sorsát
tudása és teljesítménye határozza meg.
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A párt tevékenységének és működésének elvei
3. §
1. Az alkotmányosság: tevékenységét az alkotmány és az alkotmányos jogrend keretei között
végzi, közreműködik a népakarat kialakításában és kinyilvánításában.
2. A nemzeti elkötelezettség: tevékenységével képviseli a magyarság érdekeit, ápolja és gyarapítja
a magyarság kultúráját, a nemzet demokratikus hagyományait, maradandó értékeit
határainkon innen és túl.
3. A közéleti tisztaság és felelősség: tagjai közéleti tevékenységüket a társadalom erkölcsi
követelményei szerint, a jogszabályok következetes betartásával, a közérdeket érvényesítve
végzik.
4. A demokrácia: tevékenyégét és politikáját a tagság - közvetlenül vagy küldöttei és választott
testületei által - határozza meg. Szervezeti felépítése és működési rendje a tagság többségi
akaratának érvényesülését biztosítja, s egyben lehetővé teszi a kisebbségi nézetek képviseletét.
5. Az önkéntesség: a párttag önkéntesen vállalja a tagsággal járó kötelezettségeket, s az
alapszabály keretei között szabadon választja meg a pártban kifejtett tevékenységének
formáját.
6. Az egyenjogúság: a tagok jogai és kötelességei mindenkire nézve azonos módon érvényesülnek.
7. Az együttes cselekvés: a tagok kötelesek szervezetten együttműködni a párt céljainak, időszerű
politikai feladatainak megvalósításában.
8. A szabad véleménynyilvánítás és szerveződés: a tagok a párton belül véleményüket szabadon
fejthetik ki, értékelhetik a párt bármely tagjának, tisztségviselőjének, szervezetének,
testületének tevékenységét, s véleményükhöz - az alapszabály keretei között - a párton belül
támogatókat szervezhetnek.
9. A párton belüli szolidaritás: a tagok egymás iránt szolidárisak, konfliktusaikat egymás emberi
méltóságának kölcsönös tiszteletben tartásával, az alapszabály rendelkezéseit betartva
rendezik. A párt a maga eszközeivel védi a politikai, közéleti tevékenységük miatt alaptalanul
megvádolt vagy hátrányt szenvedő tagjait.
10. A kölcsönös tájékoztatás: a párt tagjai, tisztségviselői, szervezetei, testületei érdemben és
megfelelő időben tájékoztatják az érintetteket azokról a tényekről, körülményekről és
nézetekről, amelyek a megalapozott döntéshez szükségesek.
11. A nyitottság és nyilvánosság: a párt, világnézetétől, vallási meggyőződésétől, származásától,
nemzetiségi hovatartozásától és foglalkozásától függetlenül nyitva áll mindenki előtt, aki
elfogadja céljait, értékeit és működési szabályait. Tiszteletben tartja tagjainak lelkiismereti
szabadságát. Tevékenysége a közvélemény előtt nyitott.
12. A demokratikus együttműködés: a párt az ország és a nemzet érdekében együttműködik
minden olyan társadalmi tényezővel, politikai szervezettel és civil mozgalommal, amelynek
törekvései a demokráciát és a haladást szolgálják.
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A párt jellege, céljai és politikai törekvései
3/A. §
1. Az MSZP küldöttein és tisztségviselőin keresztül képviseli a párt céljait a nemzetközi
szervezetekben. Az Európai Parlamentben (továbbiakban: EP), mint az ESZP tagpártja, annak
programja és állásfoglalásai szellemében és a párt hazai programjával összhangban
tevékenykedik.
2. Az MSZP képviselői az Európai Parlamentben és az ESZP frakciójában „Európai Parlamenti MSZP
képviselői csoport”-ot hoznak létre, amelynek helyzete a párton belül az MSZP országgyűlési
képviselőcsoportjának felel meg.
3. Az MSZP Országos Elnöksége a Szocialista Internacionálé és az Európai Szocialisták Pártja
kongresszusaira küldötteket delegál, figyelembe véve az említett szervezetek szabályait és
irányelveit.

II. fejezet
A párttagsági viszony
A párttagság
1.

§ A párt tagja lehet, aki:

a) betöltötte a tizenhatodik életévét;
b) elfogadja a párt programját és alapszabályát, más magyarországi pártnak nem tagja;
c) tagságának nincs törvényi vagy alapszabályi akadálya;
d) vállalja, hogy eleget tesz az alapszabályban meghatározott tagdíjfizetési előírásoknak;
e) az alapszervezet vagy a helyi szervezet tagjai közé fogadja;
f)

nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

4/A. §
1. A párt tiszteletbeli tagja, aki idős koránál, egészségi állapotánál vagy személyes helyzeténél
fogva nem képes a párttag jogainak és kötelezettségeinek az alapszabályban foglaltak szerinti
aktív gyakorlására, és ezt az őt nyilvántartó helyi szervezetnek vagy a lakóhelye szerinti helyi
szervezetnek bejelenti. A tiszteletbeli tagság a bejelentés kézhezvételét követő naptól jön létre.
2. A párt tiszteletbeli tagja a párttag jogait a képességei szerint gyakorolhatja, de a párt
szervezeteiben a döntéshozatalban nem vehet részt, tisztségre nem választható és nem
delegálható.
3.

A tiszteletbeli párttag a szervezet létszáma szempontjából nem vehető figyelembe.

A tagfelvételi eljárás
5. §
1.

A tagfelvételi kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a felvételt kérő családi és utónevét,
b) annak a helyi szervezetnek a nevét, amelyben párttagként tevékenykedni kíván, valamint
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c) a felvételt kérő írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a párttaggá válás feltételeinek megfelel, a
párt programját, valamint alapszabályát ismeri, és magára nézve elfogadja, a párt által
képviselt értékekkel és politikai célokkal egyetért, és azokat kész képviselni,
d) a nyilvántartásba vételhez szükséges egyéb adatokat.
2.

a) A helyi szervezet vezetősége a tagfelvételi kérelmet érdemben megvizsgálja, ha a tagjelölt
kérelmező tagfelvételét a belépést elbíráló szervezet két, legalább két éves párttagsági
viszonnyal rendelkező tagja ajánlja.
b) A helyi szervezet vezetősége a tagfelvételi kérelem érdemi vizsgálata során megállapítja,
hogy a kérelmező a 4. §-ban foglalt feltételeknek megfelel-e, valamint kialakítja a véleményét
a tagjelöltről. A helyi szervezet vezetősége a tagfelvételi kérelmet érdemben nem vizsgálja,
ha a kérelmező a tagfelvételi kérelme benyújtását megelőzően a pártnak tagja volt, és a
korábbi párttagsági viszonya (a továbbiakban: tagsági viszony)
ba) a 6. § 2. bekezdésének k) pontján alapuló törléssel szűnt meg, és a megszűnéstől
számított 6 év,
bb) kizárással szűnt meg, és a megszűnéstől számított 4 év,
bc) kilépéssel szűnt meg, és a megszűnéstől számított 2 év,
bd) a ba) pontban foglalt ok kivételével törléssel szűnt meg, és a megszűnéstől számított 2
év
még nem telt el.
c) Ha a tagjelölt kérelmező a taggá válás feltételeivel rendelkezik, a helyi szervezet
vezetősége a kérelmezőt és a két ajánlót a tagfelvételi kérelem benyújtásától számított 15
napon belül meghallgatja.
d) A felvételi kérelmet lehetőleg 30 napon belül, de legkésőbb a soron következő taggyűlés
vagy küldöttgyűlés napirendjére kell tűzni. A taggyűlésre vagy a küldöttgyűlésre a felvételét
kérő személyt meg kell hívni.
e) Ha a kérelmező a taggá válás feltételeivel nem rendelkezik, ennek tényét a tagfelvételt
kizáró ok megjelölésével a helyi szervezet vezetősége a döntést hozó fórum előtt bejelenti. A
helyi szervezet vezetősége a döntéshozó fórum előtt ismerteti a taggá válás feltételeivel
rendelkező tagjelöltről kialakított véleményét. A tagfelvételről a helyi szervezet döntéshozó
fóruma nyílt szavazással dönt. A taggyűlés vagy a küldöttgyűlés a döntést szótöbbséggel
hozza meg.
f) A tagsági viszony kezdetének időpontja az érvényes és eredményes taggyűlést vagy a
küldöttgyűlést követő nap.
g) Ha a helyi szervezetben az újonnan felvettek aránya egy évben meghaladja az adott
szervezet tagságának 20 %-át, a további tagfelvétel csak a területi szövetség SZMSZ-ében
meghatározott vezető testület előzetes egyetértésével történhet.
h) A tagfelvétel elutasításáról szóló taggyűlési vagy küldöttgyűlési határozatot írásban meg
kell indokolni és a kérelmezőnek át kell adni.
i) A kérelmező az elutasító határozat ellen 15 napon belül az adott területi szövetség etikai és
egyeztető bizottságához fordulhat jogorvoslatért, ha álláspontja szerint a döntés törvénybe
vagy az alapszabályba ütközik. A panaszt lehetőleg 30 napon belül, de legkésőbb a soron
következő ülésen napirendre kell tűzni. A területi szövetség etikai és egyeztető bizottsága az
elutasító határozatot helybenhagyja, vagy a helyi szervezetet a tagfelvételi eljárás újbóli
lefolytatására utasítja. A területi etikai és egyeztető bizottság határozatáról az érintetteket
írásban kell tájékoztatni.
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3.

A párttag:
a) teljes körűen abban a helyi szervezetben gyakorolhatja jogait, amelynek a nyilvántartásában
szerepel;
b) bármelyik helyi szervezet munkájában részt vehet, amelyik őt befogadja, de abban a helyi
szervezetben, amelyiknek nyilvántartásában nem szerepel, nem szavazhat (közreműködő
párttag);
c) kérheti átjelentkezését bármelyik helyi szervezetbe, feltéve, ha igazolja, hogy nem áll a
tagsági viszony felfüggesztésének hatálya alatt, nincs tagdíjfizetési hátraléka, és ellene
fegyelmi, illetve etikai vizsgálat nem folyik. A befogadásról – nyílt szavazással – a helyi
szervezet döntéshozó fóruma dönt a kérelmező jelenlétében. Az átjelentkezési kérelmet
lehetőleg harminc napon belül, de legkésőbb a soron következő ülésen napirendre kell tűzni.
d) Az a helyi szervezet, amelyikbe átjelentkezett, a döntést követően gondoskodik a tag
adatainak nyilvántartásba vételéről, továbbá a változásnak a központi nyilvántartásban való
átvezetéséről. Az átjelentkezési kérelem elutasításáról szóló taggyűlési vagy küldöttgyűlési
határozatot írásban meg kell indokolni, és a kérelmezőnek át kell adni.
e) A kérelmező az elutasító határozat ellen 15 napon belül az adott területi szövetség etikai és
egyeztető bizottságához fordulhat jogorvoslatért. A panaszt lehetőleg 30 napon belül, de
legkésőbb a soron következő ülésén napirendjére kell tűznie. A területi szövetség etikai és
egyeztető bizottsága az elutasító határozatot helyben hagyja vagy a helyi szervezetet,
illetőleg az alapszervezetet új eljárás lefolytatására utasítja. A területi etikai és egyeztető
bizottság határozatáról az érintetteket írásban kell tájékoztatni.

4.

Ha a helyi szervezet megszűnik, a tag a megszűnéstől számított 6 hónapon belül köteles másik
helyi szervezetbe bejelentkezni.

5.

A párttag jogai és kötelességei
6. §
1.

A tag joga, hogy
a) tájékozódjon a párt minden egyes szervezetének tevékenységéről, és idejében
tájékoztatást kapjon azokról a rendezvényekről és más fontos ügyekről, amelyek mint
nyilvántartott vagy közreműködő tagot érintik;
b) véleményét a pártfórumokon szóban vagy írásban szabadon kifejtse és terjessze; értékelje
a párt bármely tagjának, tisztségviselőjének, szervezetének, testületének, közösségének
tevékenységét vagy mulasztását;
c) a párt szervezeteihez, testületeihez és tisztségviselőihez intézett észrevételeire harminc
napon belül érdemi választ kapjon;
d) a párton belül bármely kérdésben a személyi kérdéseket is beleértve - politikai
kezdeményezéssel éljen, ahhoz támogatást szervezzen, vagy mások kezdeményezéséhez
csatlakozzon;
e) részt vegyen a párt döntéseiben közvetlenül, valamint küldöttei, illetőleg pártvitákon való
személyes véleménynyilvánítás útján;

Hatályon kívül helyezte az MSZP Kongresszusa a 2011. november 12-ei döntésével.
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f) az alapszabály keretei között részt vegyen a személyi kérdések eldöntésében, és az általa
közvetve vagy közvetlenül választottak politikai ellenőrzésében;
g) helyi szervezetében részt vegyen a párt országgyűlési és önkormányzati
képviselőjelöltjeinek, valamint polgármester-jelöltjének a megválasztásában, továbbá
véleményét kifejtse a jelölésről és bekapcsolódjon a választásokkal összefüggő feladatokba;
h) megismerje a személyére vonatkozó javaslatokat és azokról véleményt nyilvánítson;
i) ahol nyilvántartott tag, bármely tisztségre vagy megbízatásra választható, ha ennek
törvényi vagy alapszabályi akadálya nincs. Országos testület tagjának, országos
tisztségviselőnek azonban csak az választható meg, illetőleg az delegálható, aki legalább egy
éve tagja a pártnak;
j) igénybe vegye a párt politikai, erkölcsi és jogi védelmét minden olyan esetben, amikor
tagsága, vagy a párt nevében végzett jóhiszemű és erkölcsileg vállalható politikai
tevékenysége miatt hátrányok, megalapozatlan vádak érik;
k) igénybe vegye a párt által biztosított képzési és tájékozódási lehetőségeket, más
szolgáltatásokat;
l) jogainak párton belüli megsértése esetén az etikai és fegyelmi ügyekben eljáró
pártszervhez forduljon.
2.

A párttag kötelessége, hogy:
a) képviselje és népszerűsítse a párt programját, életvitelével, személyes magatartásával is
növelje a párt tekintélyét és társadalmi támogatottságát;
b) rendszeresen vegyen részt a párt tevékenységében, továbbá a helyi szervezet vagy az
alapszervezet éves taggyűléseinek legalább felén részt vegyen;
c) hajtsa végre a párt szervezetei és testületei által hozott döntéseket. Azokkal szemben - ha
nem ért egyet - csak az alapszabály adta keretek között léphet fel. Kisebbségben maradt
véleményét a nyilvánosság előtt kizárólag kisebbségi véleményként képviselheti;
d) vállalt megbízatásait felelősségteljesen és megbízhatóan teljesítse;
e) vegyen részt a párt választási kampányában, segítse a párt képviselőjelöltjeit;
f) ne támogasson olyan politikai törekvéseket, amelyek a párt céljaival, programjával és
szervezetei,
képviselőcsoportjai,
testületei
által
elfogadott
állásfoglalásokkal
összeegyeztethetetlenek;
g) párton belüli vitáiban jóhiszeműen járjon el, tartsa tiszteletben vitapartnerei emberi
méltóságát, kerülje az indokolatlan konfliktusokat, s addig ne keressen jogorvoslatot a párton
kívül, amíg annak alapszabály szerinti lehetőségeit nem merítette ki;
h) fizesse a megállapodásban vállalt tagdíjat,
i) legyen tevékeny résztvevője a helyi közéletnek, segítse a civil szervezetek, szakszervezetek
és egyéb érdekvédelmi szervezetek munkáját, a jogvédő társadalmi kezdeményezéseket, a
környezeti, a természeti, a nemzeti örökség részét képező értékek védelmét;
j) ha az alapszabály értelmében összeférhetetlen helyzetbe kerül, azt szüntesse meg;
k) az országgyűlési képviselői, önkormányzati, polgármesteri vagy bármely más olyan jelölés
vagy választás során, ahol a párt jelöltet állít, e jelölttel szemben önkényesen más párt,
társadalmi szervezet jelöltjeként vagy független jelöltként nem indul.

3.

A párt tisztségviselőjének a párt magyar állampolgársággal rendelkező tagja választható.
Párttisztség:
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a) a helyi szervezet elnökeként,
b) a területi szövetség elnökeként,
c) az országos minősítésű platform, illetve tagozat elnökeként,
d) a kongresszus által választott tisztségviselőként vagy testületi tagként, valamint
e) a választmány tisztségviselőjeként
betöltött tisztség.
4. A párttisztséget betöltő tisztségviselő, vezető testületi tag a megválasztását, megbízatását
követő 30 napon belül az országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozata nyilvános részének
megfelelő adattartalmú vagyonnyilatkozatot tesz. Ha a kötelezettnek a vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettsége esedékessége időpontjában országgyűlési képviselőként már van érvényes
vagyonnyilatkozata és az abban foglalt adatokban nem következett be változás, az érvényes
nyilatkozat másolatának leadásával a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesíthető.
5. A tisztségviselő, illetve a vezető testületi tag párttisztsége megszűnik az elmulasztott határidő
napját követő napon, ha a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét elmulasztja.
6. A vagyonnyilatkozat őrzéséről és kezeléséről szóló szabályzatot az MSZP Választmánya alkotja
meg, és az az alapszabály mellékletét képezi.
7. A párttisztséget betöltő tisztségviselő, vezető testületi tag köteles:
a) fokozott felelősséget vállalni azért, hogy a párt iránti társadalmi bizalmat, elismerést erősítse;
magánügyeiben a közéleti szereplőkkel szemben támasztott magasabb erkölcsi
követelményeknek megfelelően eljárni, illetőleg ennek megfelelő magatartást és életvitelt
tanúsítani;
b) a hatáskörét gyakorolva biztosítani a párt alapszabályának, működési elveinek, valamint a
tagok jogainak és kötelességeinek érvényesülését,
c) a köztisztséget betöltő párttagként az alapszabály szerint megállapított támogatást
megfizetni,
d) rendszeresen részt venni annak a pártszervezetnek vagy testületnek az ülésein, amelynek
tagja; az éves ülések legalább felén a részvétel kötelező.
8. Ha a párttisztséget betöltő tisztségviselő és vezető testületi tag a 7. bekezdés d) pontjában
foglalt kötelezettségét megszegi, a párttisztsége megszűnik, és helyére új tisztségviselőt vagy
testületi tagot kell választani. A volt tisztségviselő vagy testületi tag a következő általános
tisztújításig nem jelölhető és nem választható arra a párttisztségre, amely a kötelezettség
megszegése miatt megszűnt.

A tagsági viszony megszűnése
7. §
1.

A tagsági viszony megszűnik:
a) kilépéssel;
b) törléssel;
c) a tag halálával;
d) fegyelmi büntetésként kiszabott kizárással.

2. A párttag a kilépési szándékát annál a helyi szervezetnél köteles bejelenteni, amelynek a
tagnyilvántartásában szerepel.
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3. A helyi szervezet köteles a párttagságot törölni (a továbbiakban: megszüntetés) és a tag
adatainak a nyilvántartásból való törléséről is gondoskodni, ha a tag:
a) legalább egy éves, önhibájából eredő tagdíjhátralékát a helyi szervezet írásbeli felszólítása
ellenére sem rendezte, és helyzetére tekintettel a tagsági viszonyának tiszteletbeli tagként
való fenntartását sem kezdeményezte;
b) a bíróság jogerősen cselekvőképességet kizáró vagy cselekvőképességet korlátozó
gondnokság alá helyezte,
c) valamely más, Magyarországon bejegyzett párt tagjává vált, vagy a tag a 6. § 2. bekezdés k)
pontjában foglalt kötelezettségét megszegte.
4. A tag halála esetén a helyi szervezet gondoskodik az elhalálozás tényének a nyilvántartásba való
bejegyzéséről.

A tagsági viszony felfüggesztése
7/A. §
1. Az országos elnökség a tagsági viszonyt – a tagok kétharmadának szavazatával hozott
döntésével – az etikai vagy fegyelmi eljárás jogerős befejezéséig felfüggesztheti, ha a tag ellen
etikai vagy fegyelmi eljárás indult.
2.

Az országos elnökség – választási időszakban az országos választási bizottság – a tagsági viszony
felfüggesztéséről haladéktalanul dönt, ha a döntését az érintett tag elleni etikai vagy fegyelmi
eljárást lefolytató pártszerv javasolja.

3.

Az a párttag, akinek a tagsági viszonyát felfüggesztették, a párttagsággal járó jogait nem
gyakorolhatja, de terhelik a 6. § 2. bekezdés f)-h) és k) pontjában foglalt kötelezettségek. A
felfüggesztés ideje alatt a párttag a szervezet létszáma szempontjából nem vehető figyelembe.

A tagsági viszony szüneteltetése
7/B. §
1. Az a párttag szüneteltetheti a tagsági viszonyt, aki időlegesen olyan helyzetbe került, hogy nem
tudja vállalni a párttagsággal járó kötelességeket. A szünetelés a tagnak a helyi szervezethez
írásban intézett, annak okát és várható időtartamát tartalmazó nyilatkozatával jön létre.
2. A helyi szervezet hivatalból szünetelteti a tagsági viszonyt, ha a párttag az éves taggyűlések
legalább felén nem vesz részt, és távolmaradását sem indokolja meg, továbbá akkor, ha a
tagfelvételt követően a tag a tagsági könyvét – szabályos kézbesítés ellenére - nem veszi át.
3. A szünetelés ideje alatt a tag jogaival nem élhet, és mentesül – a tagdíjfizetés kivételével – a
tagsággal járó kötelezettségek alól, tevékenysége azonban a szünetelés tartama alatt sem
irányulhat a párt politikája vagy érdekei ellen, és nem ütközhet a 6. § 2. bekezdés f) és k)
pontjába.
4. Az akadályozó ok megszűnésének írásbeli bejelentését követő napon a tagsági viszony helyreáll,
kivéve, ha a szünetelés a tagsági könyv átvételének elmaradása miatt szünetel. Ez utóbbi
esetben a tagsági viszony a tagsági könyv átvételének napján áll helyre.
5.

A tagsági viszonyt szüneteltető párttag a szervezet létszáma szempontjából nem vehető
figyelembe.
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II/A. fejezet
A párt munkáját támogatók
8. §
1. Önkéntes támogató az, aki tagsági viszony létesítése és fenntartása nélkül
a) magáénak vallja a párt céljait és politikai törekvéseit, továbbá
b) a párt felhívására vagy kezdeményezésére a szervezett akciókban személyesen és
tevékenyen részt vesz.
2. Az önkéntes támogató nem lehet Magyarországon bejegyzett párt tagja.
3. Az önkéntes támogató jogosult arra, hogy
a) a párt nyilvános rendezvényeiről tájékoztassák, azokra meghívást kapjon, és azokon
véleményét kifejthesse, véleményével a párt közpolitikai céljainak megvalósításához
hozzájáruljon, valamint
b) az alapszabályban meghatározott köztisztség betöltésére történő jelölést megelőzően
ajánlást tegyen a jelölt személyére.
4.

Az önkéntes támogatói viszony az érintett bejelentése alapján a központi elektronikus
nyilvántartásba való bejegyzéssel (a továbbiakban: elektronikus regisztráció) létrejön, és a
nyilvántartásból való törléssel szűnik meg.

5. Az önkéntes támogató a párt nyilvános rendezvényein őt megillető jogait akkor gyakorolhatja, ha
az önkéntes támogatói viszonyt a regisztrációs számával igazolja.

II/B. fejezet
A nyilvántartás
A párt tagjainak nyilvántartása
8/A. §
1. A párttagok nyilvántartása a helyi szervezet által vezetett helyi nyilvántartásból és a központi
elektronikus nyilvántartásból (a továbbiakban: központi nyilvántartás) áll.
2. A helyi nyilvántartás és a központi nyilvántartás az aktív és a tiszteletbeli párttagok adatait
elkülönítve tartalmazza. Az adatok változását a továbbiakban nem követő történeti állomány
tartalmazza azoknak a személyeknek az adatait, akiknek a párttagsága megszűnt.
3. A helyi nyilvántartás és a központi nyilvántartás tartalmazza az aktív párttag
a) családi és utónevét,
b) születési helyét és idejét,
c) lakcímét,
d) annak a helyi szervezetnek a nevét, amelynek döntésén a tagfelvétel alapult vagy
áthelyezés esetén annak a szervezetnek a nevét, ahol a párttag a tevékenységét végzi,
e) a párttag elérhetőségének adatait (telefonszám(ok), e-mail cím),
f) a párttag nyilvántartási számát,
g) a párttag által megadott egyéb adatokat.
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4.

A helyi nyilvántartásba és a központi nyilvántartásba be kell jegyezni az aktív tagsági viszony
a) szünetelésének tényét és időpontját,
b) felfüggesztésének tényét, okát és időpontját, valamint a felfüggesztés megszűnésének
időpontját.

5.

A helyi nyilvántartás melléklete a helyi tagdíjnyilvántartás, amely párttagonként a tagdíjfizetés
mértékét, időpontját, valamint annak a felszólításnak az időpontját is tartalmazza, amelyet a
helyi szervezet vezetősége a tagdíjfizetés elmulasztása miatt bocsátott ki.

6.

Az aktív nyilvántartásból való törléssel egyidejűleg a központi nyilvántartás történeti
állományába fel kell venni annak a személynek a 3. pontban foglalt adatait, akinek a
párttagsága megszűnt. A történeti állományban fel kell tüntetni a párttagság megszűnésének
tényét, okát és időpontját.

8/B. §
1. A helyi nyilvántartásba az adatokat az aktív tagsági viszony létrejöttét követően haladéktalanul
be kell jegyezni.
2. A párttag adatainak a helyi nyilvántartásba való bejegyzése a tagfelvételt kérőnek az egy
eredeti példányban vagy elektronikus úton kitöltött belépési nyilatkozatán megjelölt, a 8/A. § 3.
bekezdés a)-d) pontjában meghatározott adatain alapul. A belépési nyilatkozat papír alapú
példányát vagy elektronikusan benyújtott, kinyomtatott és a kérelmező által aláírt példányát a
tagsági viszony megszűnését követő 4 évig a belépésről döntést hozó helyi szervezet köteles
megőrizni.
3. A belépési nyilatkozat adatairól a belépési kérelemről való döntést követő 5 napon belül a helyi
szervezet a belépési nyilatkozat és a tagfelvételről szóló döntést tartalmazó jegyzőkönyv
megküldésével a központi nyilvántartást is tájékoztatja.
4. A párttag nyilvántartási számát a központi nyilvántartás képzi. Erről értesíti a helyi
nyilvántartást, amely az adatot az aktív párttagok nyilvántartásába bejegyzi.
5.

A tagsági igazolványt a központi nyilvántartás – a tagfelvételtől számított 60 napon belül –
kiállítja, és tértivevényes küldeményként megküldi a párttag részére.

6.

Az átjelentkezési kérelemre a tagfelvétel nyilvántartásba vételére vonatkozó szabályokat azzal
az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az adatváltozásnak a nyilvántartásban való átvezetéséről a
párttagot befogadó helyi szervezet gondoskodik.

7.

Ha a településen az alapszabály szerint helyi szervezet jön létre, a nyilvántartáson a helyi
szervezet adatközlése alapján át kell vezetni azoknak a tagoknak az adatváltozását, akik az új
helyi szervezet tagjává váltak.

8.

Ha a helyi szervezet megszűnik, a párttagok adatait a tagnak másik helyi szervezethez való
bejelentkezéséig, de legfeljebb 6 hónapig a központi nyilvántartás szervezethez tartozás
nélküliként tünteti fel.

8/C. §
1. A tagsági viszony szüneteltetésének a központi nyilvántartásba való bejegyzéséről a helyi
szervezet gondoskodik.
2. A helyi szervezet gondoskodik a tagsági viszony megszűnése tényének a központi
tagnyilvántartásba való bejegyzéséről.
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3. A tag halála tényének a központi nyilvántartásba való bejegyzéséről a helyi szervezet
gondoskodik.

8/D. §
A központi nyilvántartás felé a bejegyzéshez szükséges adatokat a helyi szervezet elektronikus levél
formájában továbbítja, kivéve, ha ehhez a technikai feltételek nem állnak rendelkezésre. Ez utóbbi
esetben az adatszolgáltatást papír alapon kell teljesíteni.

8/E. §
1. A tiszteletbeli párttagról a helyi szervezet és a központi nyilvántartás a 8/A. § 3. bekezdésében
foglalt adatokat tartalmazza. A nyilvántartásba be kell jegyezni azt az időpontot, amelytől
kezdve a párttag az aktív párttagságának tiszteletbeli párttagságra való megváltoztatását
bejelentette. A bejegyzéssel egyidejűleg a tiszteletbeli párttag adatait az aktív párttagok
nyilvántartásából törölni kell, és fel kell venni a tiszteletbeli tagok nyilvántartási állományba.
2. Az aktív és a tiszteletbeli párttagoknak a helyi nyilvántartás és a központi elektronikus
nyilvántartásban lévő adatait minden év január 1. és március 31. között kapcsolatfelvétel útján
egyeztetni kell (továbbiakban: felülvizsgálat). Adateltérés esetén a helyi szervezet köteles a
párttaggal való személyes egyeztetés útján az adatokat ellenőrizni.
3. A nyilvántartás felülvizsgálatát az országos elnökség bármely szervezetnél elrendelheti, amelyet
az elrendelés szerinti időpontban haladéktalanul le kell folytatni.
4. A tagfelvétel, az átjelentkezés, illetve a helyi szervezet megszűnése miatti bejelentkezés esetén
a helyi szervezet vezetősége köteles a tag adatait a központi nyilvántartásban ellenőrizni.

A párt szervezeteinek, stratégiai partnereinek és választási szövetségeseinek
nyilvántartása
8/F. §
1. A párt szervezeteiről központi elektronikus nyilvántartást (a továbbiakban: szervezeti
nyilvántartás) kell vezetni.
2.

A szervezeti nyilvántartása tartalmazza:
a) a szervezet nevét,
b) a szervezet székhelyének címét, levelezési címét telefonszámát, elektronikus címét,
c) a szervezet szervezeti egységeinek megnevezését,
d) a szervezet és szervezeti egységei vezetősége tagjainak nevét és elérhetőségét.

3.

Ha helyi szervezet jön létre, az alakuló taggyűlést követő 5 munkanapon belül köteles
tájékoztatni a területi szövetséget. A területi szövetség az új helyi szervezetet - ha megalakulása
megfelel az alapszabálynak - nyilvántartásába veszi, és erről 5 munkanapon belül értesíti a
központi nyilvántartást.

4. Ha a helyi szervezet az alapszabály rendelkezései szerint küldöttgyűlést hozhat létre, ennek
tényét a nyilvántartásnak tartalmaznia kell.
5. Ha helyi szervezet megszűnik, a változásnak a központi nyilvántartás részére történő
bejelentéséről a megszűnést követő 5 napon belül a területi szövetség gondoskodik szervezeti
és működési szabályzata szerint.

8/G. §
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A párt stratégiai partnereinek és választási szövetségeseinek nyilvántartása tartalmazza azoknak a
szakszervezeteknek, civil szervezeteknek vagy gazdasági szervezeteknek a nevét és a képviseletére
kijelölt személy nevét, akik a párttal kötött megállapodás tartalma szerinti közös célok
megvalósításában együttműködnek a párttal. Ha a stratégiai partner nem járul hozzá a párttal való
együttműködése tényének nyilvánosságához, kérésére a szervezetet nem lehet nyilvántartásba
venni.

Az önkéntes támogatók nyilvántartása
8/H. §
1.

Az önkéntes támogatók nyilvántartása központi elektronikus nyilvántartás.

2.

A nyilvántartás tartalmazza az önkéntes támogató
a) családi és utónevét,
b) lakcímét,
c) elérhetőségének adatait (telefonszám(ok), e-mail cím),
d) annak a helyi szervezetnek a megjelölését, amelyben az önkéntes támogató a
tevékenységét folytatja,
e) nyilvántartási számát.

3.

Az önkéntes támogató adatait az elektronikus úton tett, a 2. pontban foglalt adatokat
tartalmazó bejelentése alapján rögzíteni kell, feltéve, hogy az önkéntes támogató a
bejelentésében tett nyilatkozattal megerősítette, hogy a 8. § 1. bekezdésében foglaltaknak
megfelel. A bejelentés nyilvántartásba vételről a központi nyilvántartás értesíti a 2. bekezdés
d) pontja szerinti helyi szervezetet, a nyilvántartásba vételtől számított 5 munkanapon belül.

4. Az önkéntes támogató adatait évente egy alkalommal, kapcsolatfelvétel és adategyeztetés útján
ellenőrizni kell.
5.

Törölni kell a nyilvántartásból annak a személynek az adatait,
a) aki azt kéri, vagy
b) aki az általa vállalt tevékenységet a helyi szervezet megkeresésére sem teljesítette, és
ezért a törlését a helyi szervezet kezdeményezte,
c) akinek az ellenőrzés alapján az elérhetősége ismeretlen,
d) a párttagok nyilvántartásába való felvétellel egyidejűleg annak az adatait, aki a pártban
tagsági viszonyt létesített,
e) aki Magyarországon bejegyzett más párt tagjává vált,
f) aki elhunyt.

6.

A törlés tényét és időpontját a nyilvántartásba be kell jegyezni és az adatokat egy történeti
állományban külön kell kezelni, a törléstől számított 3 évig.

7.

Önkéntes támogatóként nem vehető nyilvántartásba az a személy, akit az 5. bekezdés b)
pontja alapján korábban töröltek, a törléstől számított 3 évig.

III. fejezet
A párt szervezeti felépítése, működési keretei
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9. §
A párt szervezeti szintjei a következők: helyi szervezetek, helyi együttműködési társulások (helyi
szint), megyei és fővárosi szövetségek, regionális tanácsok (területi szint), valamint országos szervek
(országos szint).

A helyi szervezet
10. §
1. a) A helyi szervezet - az alapszabály keretei között - önálló szervezeti és politikai egység, a
tagok politikai tevékenységének, jogaik, kötelességeik gyakorlásának alapvető formája. A párt
területi és országos szintű szervei - az alapszabály rendelkezései szerint - a helyi
szervezetekre épülnek.
b) Amelyik településen nincs helyi szervezet, ott legalább öt tag helyi szervezetet hozhat
létre. Gazdálkodását az alapszabály és az annak mellékletében foglalt gazdálkodási szabályzat
szerint végzi.
c) A helyi szervezetek a működési területükkel egybeeső területi szövetség tagjai.
2.
a) A helyi szervezet a tagok lakóhelye vagy a tagság tevékenységének helye szerinti működési
területén létrehozott, az alapszabályban meghatározott önálló hatáskörrel rendelkező
szervezete. A helyi szervezet a tagoknak a párt döntéseiben való közvetlen és személyes
részvételét biztosító szervezeti kerete. Egy településen és egy fővárosi kerületben csak egy
helyi szervezet működhet. Két vagy több település párttagjai közösen is alakíthatnak helyi
szervezetet.
b) Azok a tagok, akik a lakóhelyük szerinti településen nem kívánnak, vagy nem tudnak helyi
szervezetet létrehozni, kötelesek valamelyik helyi szervezethez csatlakozni.
c) Ha a településen élő párttagok helyi szervezetet hoznak létre, az alakuló taggyűlés
időpontját a helyi szervezet létrehozásról szóló, jegyzőkönyvben rögzített döntés napjától
számított hatvan napon belüli napra kell kitűzni.
d) Az alakuló taggyűlésen kell elfogadni a szervezeti és működési szabályzatot, megválasztani
a tisztségviselőket, a vezetőséget, és gondoskodni a tagok nyilvántartásba vételéről.
3.

a) A helyi szervezeten belül szervezeti egységek hozhatók létre. Ezek lehetnek: alapszervezet,
pártcsoport vagy a párt képviseletére jogosult személy.
b) Alapszervezetek létrehozhatók egy településen belül, ha ott a párt taglétszáma vagy a
település szerkezete indokolja, valamint ha a helyi szervezet működési területén több
település van, és az egyes településeken a párttagok száma ezt lehetővé teszi.
Alapszervezetek szakmai alapon is szerveződhetnek.
c) A helyi szervezet a taggyűlés egyes hatásköreinek gyakorlására küldöttgyűlést hozhat létre,
ha a tagjainak száma a 200 főt meghaladja, ennek hiányában akkor, ha a küldöttgyűlés
létrehozását – a helyi szervezet indokolt kérelmére – az országos párttanács jóváhagyja. A
helyi szervezet küldöttgyűlésébe annyi küldöttet kell választani, hogy a küldöttek száma a
helyi szervezet tagságának egynegyedét elérje.

4.

A helyi szervezet a működési területén:
a) képviseli a pártot a közvélemény előtt, valamint az állami és önkormányzati szervekkel, a
társadalmi szervezetekkel, mozgalmakkal való kapcsolataiban;
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b) szervezi a helyi akciókat, rendezvényeket, kialakítja a helyi közélet kérdéseiről a párt
álláspontját;
c) gondoskodik a határozatok végrehajtásáról, biztosítja tagjai tájékoztatását;
d) dönt az önkormányzati képviselőjelöltekről, az önkormányzati listás jelöltekről, valamint a
polgármesterjelölt(ek)ről. A helyi szervezet a jelöltállítás előtt köteles előzetesen tájékozódni
a választópolgárok igényeiről, kikérni a párttagok, az alapszervezetek, pártcsoportok vagy a
párt képviseletére jogosult személy véleményét, és ennek alapján olyan jelölteket állítani,
akiktől a legeredményesebb szereplés várható. A jelöltállítást megelőzően a jelöltek
személyére vonatkozóan be kell szerezni az alapszabályban előírt egyetértési jog gyakorlására
jogosult pártszerv egyetértését;
e) kapcsolatot tart a párt önkormányzati képviselőcsoportjával és országgyűlési képviselőivel.
5.

A helyi szervezet:
a) az alapszabály, valamint a választókerületi társulás és a területi szövetség szervezeti és
működési szabályzata keretei között szervezeti és működési szabályzatot fogad el. Ebben többek között - megállapítja működési területét, meghatározza működési rendjét és
szervezeti felépítését, a tisztségviselők, a vezetőség megválasztásának szabályait,
összetételét, ezek hatás- és feladatkörét, a helyi szervezet képviseleti rendjét, a szervezet
ügyvitelének szabályait. Rendelkeznie kell a helyi szervezet és a megfelelő önkormányzati
képviselőcsoport(ok), valamint megyei listás országgyűlési képviselők és egyéni országgyűlési
képviselője közötti kapcsolattartás szabályairól. A helyi szervezet a szervezeti és működési
szabályzatában - a döntésre jogosultak többségének szavazatával - rendelkezhet arról is,
hogy tagjaira, belső szervezeti egységeire, a párt önkormányzati képviselőcsoportjára
kötelező határozatot hoz;
b) hatás- és feladatkörét a taggyűlés gyakorolja, vagy ha az alapszabály ezt lehetővé teszi, a
szervezeti és működési szabályzat szerint létrehozott küldöttgyűlésre, a helyi szervezet
vezetőségére vagy a helyi szervezet alapszervezetére átruházhatja;
c) taggyűlése nem ruházhatja át:
ca) a szervezeti és működési szabályzatról való döntést,
cb) a kötelező határozat meghozatalát,
cc) a helyi szervezet tisztségviselőnek és a vezető testületeinek megválasztását,
d) taggyűlése
da) a tagfelvétel jogát csak a küldöttgyűlésre vagy döntési jogkörrel rendelkező
alapszervezetére ruházhatja át,
db) az alapszervezet működési területét érintő önkormányzati köztisztségekre jelöltekről
való döntés jogát a döntési joggal rendelkező alapszervezetére ruházhatja át,
dc) a döntési jogkörrel rendelkező küldöttgyűlésére a helyi szervezet tisztségviselőinek
és vezető testületeinek megválasztását átruházhatja, feltéve, ha az ülésen tanácskozási
joggal a szervezet minden tagja meghívást kapott.

6.

Az MSZP Választmánya - az országos elnökség javaslata alapján - a helyi szervezetek számára
szervezeti és működési szabályzat mintát ad közre.

7.

Ha az MSZP Választmánya tisztújító vagy soron kívüli tisztújító kongresszus összehívásáról
határozott, akkor a kongresszusi küldöttek választásával együtt a helyi szervezetben is - a
szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint - tisztújítást kell tartani. Tisztújításra
kerül sor akkor is, ha országos pártszavazás eredményeként szükséges soron kívüli tisztújító
kongresszust összehívni.
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8.

Ahol egy helyi szervezet megszűnik, ott a szükséges feladatok elvégzéséről a megfelelő
választókerületi társulás gondoskodik, szervezeti és működési szabályzata szerint.

Egyéni országgyűlési képviselői választókerületi társulás
11. §
1.

Az egyéni országgyűlési képviselői választókerületi társulás (a továbbiakban: választókerületi
társulás) az egyéni országgyűlési képviselőjelöltek kiválasztásának, jelölésének és a választási
kampány lebonyolításának operatív szervezete.

2. A választókerületi társulás létrehozásáról – a XIII. fejezetben meghatározott választási időszakra
– az országos elnökség dönt.
3. A választókerületi társulás döntéshozó szerve az összevont taggyűlés, amelyet a választókerület
területén lakóhellyel rendelkező tagok alkotnak. Hatáskörébe tartozik az egyéni országgyűlési
képviselőjelölt személyéről való döntés. Az összevont taggyűlésen a tag jogait az a párttag is
gyakorolhatja, aki a választókerület területén működő helyi szervezet tagja, de lakóhelye nem a
választókerület területén van, feltéve, hogy a választókerületi társulás vezető testülete a tag
erre irányuló bejelentését elfogadta és a tagot a névjegyzékbe felveszi.
4. A választókerületi társulás vezető testülete a választókerületi választási bizottság, amelynek
tagjai a választókerület területén működő helyi szervezetek vezetői. A választókerületi
választási bizottság a saját tagjai közül választja meg az elnökét. Ha a választókerületi társulás
és valamely helyi szervezet működési területe megegyezik, a helyi szervezet a tevékenységét
választókerületi társulásként is gyakorolja. A választási bizottság megválasztott elnöke, illetve a
választókerületi társulás működési területével megegyező terület esetén a helyi szervezet
elnöke a jogkörét az egyéni országgyűlési képviselőjelölt megválasztásáig gyakorolja.
5. Az egyéni országgyűlési képviselőjelölt a jelöltté válásától a választási bizottság elnöke.
6. A választókerületi társulás a gazdálkodását az alapszabály és az annak mellékletében foglalt
gazdálkodási szabályzat szerint végzi.

11/A. §
1.

A választási bizottság alakuló ülését a választókerületi társulás működési területe szerinti
területi szövetség elnöke hívja össze, és gondoskodik az alakuló ülés megtartásáról. Az alakuló
ülést a választókerületi társulás létrehozásáról szóló döntést követő 30. napot követően, 60
napon belüli időpontra kell összehívni.

2. A választókerületi választási bizottság
a) előkészíti a jelölést, megállapítja, hogy az egyéni országgyűlési képviselőjelöltnek pályázó
személy megfelel-e az alapszabályban foglalt feltételeknek;
b) gondoskodik a területi szövetséggel és az országos elnökséggel vagy az országos választási
bizottsággal a jelöltként pályázó személyről való egyeztetésről;
c) dönt arról, hogy kit kíván képviselőjelöltnek ajánlani, ezt megelőzően köteles tájékozódni a
választópolgárok igényeiről, a párttagok véleményéről, és ennek alapján olyan jelölteket
állítani, akiktől a legeredményesebb szereplés várható, valamint be kell szereznie az
alapszabályban előírt egyetértési jog gyakorlására jogosult pártszerv egyetértését,
d) a képviselőjelöltre vonatkozó javaslatát a taggyűlés elé terjeszti,
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e) összehívja a taggyűlést,
f) felelős a kampány szervezéséért és lebonyolításáért,
g) megbízza a választókerületi társulás kampányfőnökét, irányítja a kampányfőnök szervezési
tevékenységét,
h) a kampány végrehajtását szolgáló kérdésekben a helyi szervezetek számára kötelező
határozatot hozhat,
i) dönt a választókerület területén lakóhellyel nem rendelkező párttag névjegyzékbe
vételéről.
3. A választókerületi választási bizottság az aktív párttagoknak a központi elektronikus
tagnyilvántartásban lévő adatai alapján a választókerületi társulás létrehozásáról szóló országos
elnökségi döntés napját követő 5 munkanapon belül elektronikus nyilvántartást hoz létre
azokról a párttagokról, akiknek a lakóhelye a választókerület területén van (a továbbiakban:
névjegyzék).
4. A névjegyzék az aktív párttagoknak a 8/A. § 3. bekezdésében foglalt adatait tartalmazza. A
nyilvántartásban lévő adatok naprakészségét a központi nyilvántartás adataival való rendszeres
adategyeztetéssel, tovább a taggal való kapcsolatfelvétel útján kell biztosítani.
5. Az a tag, aki a választókerület területén működő helyi szervezet tagja, de a lakóhelye nem a
választókerületi társulás területén van, a választókerületi választási bizottsághoz címzett –
indokolást tartalmazó - írásbeli bejelentésével a 2. pontban foglalt döntés meghozatalától
számított 25. napig kezdeményezheti a névjegyzékbe való felvételét. A névjegyzékbe nem
vehető fel az a tag, akinek a tagsági viszonya szünetel, vagy azt felfüggesztették. A
választókerületi választási bizottság a bejelentést a kézhezvételtől számított 5 napon belül
elbírálja.
6. Az a tag, akit a választókerületi társulás névjegyzékébe felvettek, az egyéni országgyűlési
képviselőjelölt megválasztásával összefüggő jogait és kötelezettségeit a választókerületi
tárulásban, egyéb jogait a helyi szervezetben gyakorolja. A névjegyzékbe való felvétel a tagnak
a helyi szervezettel szemben előírt, vagy ott teljesítendő kötelezettségeit nem érinti. Ha a tag a
névjegyzékből való törlését kérte, ennek haladéktalanul eleget kell tenni. Az így törölt tag a
névjegyzékbe való újbóli felvételét nem kérheti.

Helyi együttműködési társulás
11/B. §
1. Az egymással szomszédos helyi szervezetek a tevékenységük összehangolására helyi
együttműködési társulást hozhatnak létre.
2.

A társulás szervei: a küldöttgyűlés és az elnökség.

3. A társulás legfőbb szerve a küldöttgyűlés. A küldötteket a társulást alkotó helyi szervezetek a
taglétszámuk arányában delegálják. A küldöttgyűlés - az elnökség javaslatára - titkos szavazással
dönt a társulást alkotó helyi szervezetek által delegált kongresszusi küldöttek személyéről,
illetve a hatáskörébe utalt személyi és egyéb kérdésekről.
4. A társulásban való együttműködés szabályait a társulásban részt vevő helyi szervezetek közötti
megállapodás tartalmazza.
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5. A társulás elnöksége az együttműködő helyi szervezetek elnökeiből áll. Ha a megállapodás
mást nem tartalmaz, a társulás elnöke a társulás székhelye szerinti helyi szervezet elnöke.
6. A társulás elnökségének feladata a társulásban részt vevő helyi szervezetek politikai
tevékenységének összehangolása, a helyi szervezetek tájékoztatása, munkájuk támogatása. Az
elnökség:
a) összehívja a küldöttgyűlést,
b) összegyűjti a helyi szervezeteknek a társulás hatáskörébe tartozó személyi kérdésekre
vonatkozó javaslatait, e javaslatokat egyezteti, és közös álláspontot alakít ki.

A területi szövetség
12. §
1. A megyei, illetve fővárosban területi szövetséget a területén működő helyi szervezetek alkotják.
A területi szövetség jogi személy, képviseletét a területi szövetség elnöke látja el.
2. A területi szövetség feladata a helyi szervezetek és a területi szövetség működési területén
létrejött pártközösségek, pártszerveződések tevékenységének összehangolása, tájékoztatásuk,
munkájuk támogatása, közös érdekeik képviselete, valamint a megye (főváros) társadalmi,
gazdasági fejlesztésével összefüggő politikai törekvések kialakítása. Képviseli a pártot működési
területén a közvélemény előtt, valamint az állami és önkormányzati szervekkel, a társadalmi
szervezetekkel és mozgalmakkal való kapcsolataiban.
3. A területi szövetség legfőbb szerve a küldöttgyűlés. A küldötteket a területi szövetséget alkotó
helyi szervezetek taglétszámuk arányában választják meg. A küldöttgyűlés a szervezeti és
működési szabályzatban meghatározott egyes kérdésekben - így a helyi szervezetek és a területi
szövetség kapcsolati rendjére, az ügyvitel szabályaira, különösen fontos politikai akciók
végrehajtásának módjára - a szabályzatában előírt minősített többséggel a helyi szervezetekre,
valamint a párt önkormányzati képviselőcsoportjaira kötelező határozatokat hozhat. A területi
szövetség küldöttgyűlése a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott minősített
többséggel kezdeményezheti helyi szervezet feloszlatását.
4. A területi szövetség:
a) küldöttgyűlése fogadja el a szövetség szervezeti és működési szabályzatát, amelyben az
alapszabállyal összhangban meghatározza - többek között - a területi szövetség működési
rendjét és szervezeti felépítését, az elnöke, a tisztségviselői, a vezető testülete(i)
létrehozásának módját, hatás- és feladatkörüket, a szövetség ügyvitelének szabályait,
munkaszervezetének, a területi irodának a működési rendjét. A szabályzat tartalmazza a
helyi szervezetek működési területének felsorolását oly módon, hogy minden egyes
település valamelyik helyi szervezethez tartozzon. Szabályoznia kell továbbá az
együttműködést a területi szövetség és a megyei (fővárosi) önkormányzati
képviselőcsoportjával, valamint működési területe szocialista országgyűlési képviselőivel;
b) delegálás útján létrejövő vezető testületében a helyi szervezetek képviselőinek legalább
kétharmados arányt kell biztosítani;
c) küldöttgyűlése etikai és egyeztető bizottságot, valamint pénzügyi ellenőrző bizottságot
választ.
5. A területi szövetség küldöttgyűlése - az alapszabály rendelkezései szerint - dönt az országgyűlési
képviselőjelöltek területi listájáról, valamint a megyei közgyűlési listáról, a közgyűlés
elnökjelöltjéről, illetőleg a fővárosi közgyűlési listáról és a főpolgármester-jelöltről. A közgyűlési
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elnökjelölt, a megyei jogú város polgármestere és a főpolgármester-jelölt jelölését megelőzően
az országos elnökség egyetértési jogot gyakorol a jelöltnek ajánlott személyről.
6. A területi szövetségnek a szervezeti és működési szabályzatban felhatalmazott vezető testülete
a jelölésről szóló döntést megelőzően egyetértési jogot gyakorol a települések – ide nem értve
a megyei jogú város polgármesterének ajánlott személyeket – polgármesterjelöltjeinek ajánlott
személyekről. A jelölést megelőző egyetértés megtagadható, ha a jelöltnek javasolt személy
nem teljesíti az alapszabályban meghatározott feltételeket, vagy olyan esemény következett be,
amely miatt a jelöltnek ajánlott személy a párt választási érdekeinek kárt okoz, vagy a párt
választási érdekeit veszélyezteti.
7. A területi szövetség elnöke megbeszélésre hívhatja a helyi szervezetek tisztségviselőit. A helyi
szervezetek ezen kötelesek képviseltetni magukat.
8. A területi szövetség etikai és egyeztető bizottsága első fokú etikai és fegyelmi jogkört gyakorol –
a párttisztséget betöltő tisztségviselő, vezető testületi tag, valamint az MSZP-tag európai
parlamenti és országgyűlési képviselők, továbbá az országos köztisztséget betöltő MSZP-tagok
kivételével – a párttagok etikai vagy fegyelmi ügyeiben. Az etikai és egyeztető bizottság az
eljárást haladéktalanul átadja az etikai és fegyelmi ügyek tanácsának, ha az országos elnökség a
tagsági viszonyt felfüggesztette.
9. Ha az MSZP Választmánya tisztújító vagy soron kívüli tisztújító kongresszus összehívásáról
határozott, akkor a helyi szervezetek tisztújítását követően a területi szövetségekben is
tisztújítást kell tartani. Tisztújításra kerül sor akkor is, ha országos pártszavazás eredményeként
szükséges tisztújító kongresszust összehívni.
10. Az országos elnökség rendszeresen összehívja a területi szövetségek elnökeinek tanácskozását.
Köteles haladéktalanul összehívni a tanácskozást akkor is, ha azt a területi szövetségek
elnökeinek legalább egyharmada írásban kéri. A tanácskozás napirendjére kell venni az időszerű
politikai kérdéseket, a párt országos szervei határozatainak végrehajtását, valamint a soron lévő
szervezési és együttműködési feladatokat.

A regionális tanács
13. §
1. A regionális tanács: a területi szövetségek a regionális intézményrendszerrel kapcsolatos
politikai és érdekképviseleti tevékenységük koordinálására, valamint az Európai Unió
térségfejlesztési törekvéseivel összefüggő politikai célok kialakítására, összehangolására
Regionális Tanácsokat hozhatnak létre.
2. A Regionális Tanácsok szervezetét és működési rendjét az érintett választókerületi társulások
véleményének kikérésével a területi szövetségek megállapodásban szabályozzák.

IV. fejezet
A pártszavazás
14. §

1.

Az aktív párttagok közösségi joga, hogy pártszavazás útján döntéseket hozzanak, vagy
véleményt nyilvánítsanak.

2.

Ügydöntő pártszavazásnak a kongresszus hatáskörébe tartozó kérdésben van helye. Az
ügydöntő pártszavazás felmenő rendszerű tisztújításra is vonatkozhat. Nem tartható
pártszavazás pénzügyi, gazdálkodási és egyes személyek tisztségére vonatkozó kérdésben.
3. a) Ügydöntő pártszavazás az MSZP Választmányánál a kongresszus hatáskörébe tartozó, a
pártszavazással igényelt konkrét döntés egyértelmű megjelölése mellett kezdeményezhető.
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b) Az MSZP Választmánya a kezdeményezéstől számított 30 napon belül megvizsgálja, hogy a
pártszavazási kezdeményezés megfelel-e a 2. bekezdésben foglalt feltételeknek. Ha a
kezdeményezés megfelelő, a kezdeményező jogosult arra, hogy a pártszavazás
elrendeléséhez támogatást gyűjtsön. A támogatást a pártszavazási kezdeményezés
megfelelőségének megállapításáról szóló döntéstől számított 30 napig lehet gyűjteni.
c) Pártszavazás elrendelésének akkor van helye, ha a központi nyilvántartásba bejegyzett
párttagok 25 %-át meghaladó párttag a megjelölt konkrét döntésről való pártszavazást
írásban támogatja, és a kezdeményező a támogató ívet határidőben benyújtja az MSZP
Választmányához. A támogató ív a konkrét döntés meghatározását, a támogató párttag
tagsági számát és aláírását tartalmazza.
d) Az MSZP Választmánya a lezárt aláírásgyűjtés után a támogató ívet 15 napon belül
ellenőrzi, azt összeveti a központi nyilvántartás adataival. Kétség esetén a támogató
párttagot a támogatásra vonatkozó nyilatkozata megerősítésére hívhatja fel.
e) Ha az MSZP Választmánya a támogató ív hitelességét megállapítja, a pártszavazás
időpontját a hitelesítés napjától számított 60 napon belüli időpontra az országos elnökség
tűzi ki. A pártszavazás időpontját nem lehet kitűzni a kongresszus időpontjára, vagy az azt
megelőző 30 napon belüli időpontra.
4. Az ügydöntő pártszavazás érvényes, ha azon a központi nyilvántartásba bejegyzett párttagok 50
%-ánál több fő részt vett, és a résztvevők 50 %-ánál több párttag a konkrét döntés tartalmával
egyetértett.
5. Ha a pártszavazás érvényes, a konkrét döntést a soron következő kongresszus napirendjére kell
tűzni, ha pedig a pártszavazás soron kívüli kongresszus összehívásáról rendelkezett, a
kongresszust soron kívül össze kell hívni.
6. Az érvényes ügydöntő pártszavazás eredménye a kongresszusra kötelező, a kongresszusnak a
pártszavazásra feltett konkrét döntést meg kell hoznia, és döntenie kell a kapcsolódó egyéb
kérdésekről is. Ebben az esetben az alapszabályban a kongresszus napirendjére vonatkozó
korlátozások nem alkalmazhatók.
7. Ha az MSZP Választmánya azt állapítja meg, hogy a pártszavazás kezdeményezésének feltételei
nem állnak fenn, a támogató ív hitelesítését megtagadja, vagy az országos elnökség a
pártszavazás időpontját a 3. bekezdés e) pontjával ellentétesen tűzte ki, a kezdeményező a
választmányi döntéstől számított 15 napon belül az országos etikai és egyeztető bizottsághoz
panaszt nyújthat be. A panaszt 30 napon belül el kell bírálni. Az országos etikai és egyeztető
bizottság az MSZP Választmányát, illetve az elnökséget az alapszabály megsértése esetén új
eljárásra utasítja, vagy a panaszt – az indokainak közlésével – elutasítja.

14/A. §
1.

Az országos elnökség a megerősítő pártszavazást a kongresszus időpontjától számított 60
napon belüli időpontra kitűzi, ha a 16. § 1. bekezdés b) pontja szerint a kongresszus döntését
pártszavazásnak kell megerősítenie.

2. A megerősítő pártszavazás a 14. § 4. bekezdése szerint érvényes. A kongresszus döntése – ha a
kongresszus másként nem rendelkezett - a pártszavazást követő naptól alkalmazható. A
kongresszus döntése érvényét veszti, ha azt a pártszavazás nem erősítette meg.
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14/B. §
1.

Véleménynyilvánító pártszavazásnak a párt céljainak és elveinek megfelelő bármely kérdésben
helye van. A véleménynyilvánító pártszavazást az ügydöntő pártszavazással azonos módon
lehet kezdeményezni.

2. Véleménynyilvánító pártszavazást az országos pártszervek kezdeményezésére el kell rendelni.
3. A véleménynyilvánító pártszavazás eredménye a kongresszust nem köti, de a kezdeményezést
meg kell tárgyalnia.
4. A véleménynyilvánító pártszavazásra egyebekben az ügydöntő pártszavazás eljárási szabályait
alkalmazni kell.

V. fejezet
A párt országos szintű testületei és tisztségviselői
A kongresszus
15. §

1. A kongresszus a párt legfelső képviseleti és döntéshozó szerve, amelyet az alapszabályban
meghatározott testületek, tisztségviselők megválasztására és beszámoltatására, valamint az
alapszabályban meghatározott hatáskörének gyakorlására kétévente kell összehívni (tisztújító
kongresszus). Az általános országgyűlési képviselőválasztások évében tisztújító kongresszus a
választásokat követő időpontra hívható össze. A kongresszust az alapszabály mellékletét képező
kongresszusi szabályzat szerint kell megrendezni.
2. A kongresszus összehívásáról az országos elnökség gondoskodik.
3. A kongresszusi küldöttek:
a) legalább 75 %-át a párttagság közvetlenül vagy küldöttei útján a helyi szervezetekben
választja;
b) tisztségüknél fogva a kongresszus által választott tisztségviselők, testületi tagok;
c) az MSZP-s országgyűlési és az EP képviselők, tisztségüknél fogva;
d) az országos platform(ok) vezetője;
e) a társult ifjúsági szervezet(ek) vezetője;
f) az országos rétegpolitikai tagozat(ok) vezetője.
4. A kongresszusi küldöttek megbízatása a soron következő tisztújító vagy a soron kívüli
kongresszus küldötteinek megválasztásáig tart. Ez idő alatt az arra jogosultak a megbízatást
megszüntethetik, s a következő tisztújító kongresszusig tartó időszakra új küldötteket
választhatnak. Erről az országos elnökséget haladéktalanul tájékoztatni kell.
5.

A párt választási szövetségesét és stratégiai partnerét az országgyűlési képviselőcsoport és kormányzati szerepvállalás esetén - a kormány tevékenységét értékelő kongresszusra
tanácskozási joggal meg lehet hívni. A kongresszusi szabályzat a kongresszuson tanácskozási
joggal rendelkezők szélesebb körét is meghatározhatja.
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16. §
1. A kongresszus:
a) meghatározza a párt hazai és Európai Unión belüli politikai irányvonalát és elfogadja
programját;
b) dönt a párt nevéről és annak megváltoztatásáról, más párttal történő egyesülésről,
valamint a párt feloszlatásáról. Az erre vonatkozó határozatok csak országos pártszavazás
megerősítésével érvényesek;
c) a jelen lévő küldöttek kétharmadának szavazatával elfogadja és módosítja az alapszabályt,
az alapszabály mellékleteit a jelen lévő küldöttek többségének szavazatával módosíthatja;
d) megválasztja és beszámoltatja az alapszabályban meghatározott országos testületeket és
tisztségviselőket;
e) elfogadja a párt országgyűlési és európai parlamenti választási programját, az MSZP
Választmánya és az elnökség együttes javaslata alapján dönt a párt miniszterelnök-jelöltjéről
és az európai parlamenti listáról, az országgyűlési választás országos listájáról, valamint
köztársaságielnök-jelöltjéről;
f) dönt a kormányzati szerepvállalásról, a koalícióalakítás feltételeiről és a koalíció
felmondásáról;
g) értékeli az országgyűlési képviselőcsoport és - kormányzati szerepvállalás esetén - a
kormány tevékenységét,
h) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyek az SZI, vagy az ESZP tagságból számára adódnak.
2. A kongresszus határozatai a párt tagjaira, szervezeteire és testületeire kötelezőek.

17. §
1. Két tisztújító kongresszus között az érvényes megbízatással rendelkező küldöttek részvételével
kongresszust kell összehívni, ha:
a) a 16. § 1. bekezdése c), e) és f) pontjában foglalt kérdésekben kell dönteni;
b) a pártelnöki tisztség betöltetlenné vált vagy az országos elnökség kongresszuson választott
tagjainak száma az eredeti létszám kétharmada alá csökkent;
c) a kongresszus így dönt.
d) az MSZP Választmánya tagjai kétharmadának szavazatával így dönt.
e) az országos elnökség – az országos párttanáccsal való egyeztetés után – fontos nemzetközi
vagy hazai politikai ügy megvitatása és ebben a párt álláspontjának kialakítása céljából
kezdeményezi.
2. Az 1. bekezdés e) pontjában foglalt esetben a kongresszus napirendjére és határozati javaslatára
csak az országos elnökség tehet előterjesztést, de tisztújítást, illetve alapszabály-módosítást
nem javasolhat, a napirendre - az elnökség javaslatán kívül - más kérdés nem vehető fel, és a
kongresszusi szabályzatot sem kell alkalmazni.

18. §
1. Soron kívüli tisztújító kongresszust kell összehívni, ha arról országos pártszavazás vagy az MSZP
Választmánya döntött. Az MSZP Választmányának a soron kívüli kongresszus összehívására
vonatkozó döntéséhez tagjai kétharmadának szavazata szükséges.
2. A soron kívüli tisztújító kongresszust küldöttválasztás, a helyi szervezetekben, a területi
szövetségekben és a regionális tanácsokban pedig tisztújítás előzi meg.
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3. Ha azért kell soron kívüli tisztújító kongresszust összehívni, mert a pártelnöki tisztség
betöltetlenné vált, az MSZP Választmánya a kongresszust összehívó határozatában dönthet úgy
is, hogy a pártelnök megválasztására összehívott soron kívüli tisztújító kongresszust nem kell
megelőznie a felmenő rendszerű tisztújításnak. Ebben az esetben a kongresszus
megrendezésére vonatkozó szabályokat az országos elnökség javaslatára az MSZP
Választmánya fogadja el.
4. A soron kívüli tisztújító kongresszus megrendezésére – kivéve a 18.§ 3. bekezdése szerint
összehívottat - a kongresszusi szabályzat rendelkezései érvényesek.

19. §
20. §
1.

A kongresszus választja meg:
a) a párt elnökét ,elnökhelyettesét, (elnökhelyetteseit), alelnökeit és az országos elnökség
tagjait,
b) az MSZP Választmánya elnökét,
c) az országos etikai és egyeztető és egyeztető bizottság elnökét,
d) a központi pénzügyi ellenőrző bizottság elnökét és tagjait,
e) az etikai és fegyelmi ügyek tanácsa elnökét és tagjait.

2.

Az előző bekezdésben felsorolt tisztségviselők és testületi tagok megbízatása a következő
tisztújító kongresszuson történő választásokig tart.

3.

A tisztújító kongresszust követően hatvan napon belül meg kell választani az MSZP
Választmánya és az országos etikai és egyeztető bizottság tagjait, akiknek megbízatása az új
tagok megválasztásáig tart.

AZ MSZP Választmánya
21. §
1. Az MSZP Választmánya:
a) két kongresszus között az országos elnökséggel egyeztetve állást foglal a párt irányvonalát
érintő, valamint stratégiai kérdésekben;
b) beszámol a kongresszusnak;
c) dönt soron kívüli tisztújító kongresszus, tagjainak kétharmados szavazatával a soron kívüli
kongresszus, illetőleg az országos elnökség javaslata alapján a kétévente tartandó tisztújító
kongresszus összehívásáról;
d) elnökségi tagság megszűnése esetén a döntéshozatalra jogosultak többségének
szavazatával - a pártelnök, az elnökhelyettes (elnökhelyettesek) és az alelnökök, valamint az
MSZP Választmánya elnökének kivételével - a következő tisztújító kongresszusig tartó
időszakra az országos elnökség tagjai létszámának egyharmadáig új tagokat választhat. Ha
bármelyik elnökhelyettesi tisztség betöltetlenné vált, az alelnökök egyikét - ugyancsak a
döntéshozatalra jogosultak többségének szavazatával - a következő tisztújító kongresszusig
tartó időszakra megbízhatja az elnökhelyettesi feladatok ellátásával;

Hatályon kívül helyezte az MSZP Kongresszusa a 2011. november 12-ei döntésével.
23

e) ha az országos etikai és egyeztető bizottság elnökének vagy az országos etikai és fegyelmi
ügyek tanácsa elnökének vagy tagjának tisztsége betöltetlenné vált, a döntéshozatalra
jogosultak többségének szavazatával a következő tisztújító kongresszusig tartó időszakra a
tisztségviselőt megválasztja;
f) ha a központi pénzügyi ellenőrző bizottság elnöki tisztsége betöltetlenné vált, illetőleg
testületi tagság megszűnése esetén, a döntéshozatalra jogosultak többségének szavazatával
a központi pénzügyi ellenőrző bizottság elnökét, illetőleg tagjait a következő tisztújító
kongresszusig tartó időszakra megválasztja;
g) dönt a választási együttműködési megállapodás megkötéséről, és az egyéni országgyűlési
képviselőjelölteknek e megállapodásból fakadó visszaléptetéséről,
h) az országos elnökség előterjesztése alapján meghatározza a párt támogatásával indítandó
országgyűlési és önkormányzati képviselőjelöltek, valamint a polgármester-jelöltek
kiválasztásának elveit és a velük kötendő politikai megállapodás szövegét;
i) az országos elnökség javaslata és az ESZP-vel folytatott konzultáció alapján meg határozza a
párt támogatásával indítandó európai parlamenti képviselő-jelöltek kiválasztásának elveit és
a velük kötendő politikai megállapodás szövegét.
j) az országos elnökség javaslata alapján megvitatja és vele közösen a kongresszus elé
terjeszti a párt európai parlamenti és országgyűlési országos választási listájáról,
miniszterelnök-jelöltjéről, köztársaságielnök-jelöltjéről, a koalíciókötések feltételeiről, a
koalíciós tárgyalások szempontjairól szóló javaslatot;
k) értékeli az európai parlamenti és az országgyűlési országos listán megválasztott képviselők
munkáját és dönt az e listá(ko)n megüresedett képviselői helyek betöltéséről, az európai
parlamenti képviselők esetében az ESZP frakciójával folytatott konzultációk alapján.
l) folyamatosan tájékozódik a párt európai parlamenti és országgyűlési képviselőcsoportjának
munkájáról;
m) kormányzati szerepvállalás esetén meghallgatja a kormány szocialista tagjainak
tájékoztatóit, rendszeresen értékeli a kormány munkáját;
n) meghallgatja és értékeli az országos elnökség, valamint feladatkörükben az elnökség
tagjainak tájékoztatóit, előterjesztéseik alapján meghatározza a párt politikai irányvonalát
egyes szakpolitikai kérdésekben;
o) időszerű politikai, közéleti kérdésekben az országos elnökséggel egyeztetve foglal állást;
p) az országos elnökség javaslatára megválasztja az országos képzési és oktatási bizottság
tagjait, évente egyszer megvitatja a bizottság beszámolóját és állást foglal a további
teendőkről;
q) dönt az országos jelleggel működő társadalmi szervezetekkel való együttműködés
feltételeiről és módjáról, ide értve a választási együttműködést, és a párt nevében elfogadja
az ezekről szóló megállapodásokat;
r)-t)
u) dönt országos platformmá nyilvánításról, illetőleg az országos elismerés megvonásáról;
v) dönt országos tagozattá nyilvánításról, illetőleg az országos elismerés megvonásáról;

Hatályon kívül helyezte az MSZP Kongresszusa a 2011. november 12-ei döntésével.
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z) az országos elnökség javaslatára - az országos etikai és egyeztető bizottság véleményének
meghallgatásával - a döntésre jogosultak többségének szavazatával elfogadja a kongresszusi
szabályzatot, valamint a vagyonnyilatkozatok őrzésére és kezelésére vonatkozó szabályzatot.
2. Az MSZP Választmánya az országos elnökség javaslatára a döntéshozatalra jogosultak
többségének szavazatával a párt tagjaira, szervezeteire, testületeire és képviselőcsoportjaira
kötelező határozatot hozhat.

Az MSZP Választmánya elnöke és tagjai
22. §
1. Az MSZP Választmánya elnökét a kongresszus, elnökhelyetteseit - tagjai közül - a testület
választja meg. Az MSZP Választmánya elnöke a kongresszusnak és az MSZP Választmányának
tartozik felelősséggel.
2. Az MSZP Választmánya tagjait delegálják:
a) a területi szövetségek a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott módon,
létszámarányosan, 100 főt;
b) az országgyűlési képviselőcsoport, 3 főt,
c) az EP képviselőcsoport, 1 főt,
d) az országos minősítésű rétegtagozatok, 1-1 főt,
f) az országos minősítésű szakpolitikai tagozatok (rotációban, egymás közötti megegyezés
alapján), 6 főt,
g) a társult ifjúsági szervezet, 1 főt,
h) a párttal választási szövetséget kötött társadalmi szervezetek, 1-1 főt, aki az MSZP tagja,
a társadalmi szervezet párttagsággal nem rendelkező vezetőjét tanácskozási joggal kell
meghívni,
e) az országos minősítésű platformok, a platform vezetőjének személyében 1-1 főt,
f) a Baloldali Önkormányzati Közösség, 1 főt.
3.

Az MSZP Választmánya tagjainak delegálási rendjét a döntési és választási szabályzat
tartalmazza.

23. §
1.

Az MSZP Választmánya munkaterv szerint ülésezik.

2.

Az MSZP Választmánya ülését össze kell hívni, ha azt a napirend megjelölésével:
a) az országos elnökség,
b) az országos etikai és egyeztető bizottság,
c) a központi pénzügyi ellenőrző bizottság,
d) az országgyűlési képviselőcsoport,
e) az MSZP Választmányában képviselt pártszervezetek egyötöde;
f) az országos párttanács
indítványozza.

3.

Az MSZP Választmánya az általa elfogadott szervezeti és működési szabályzat alapján
működik.
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Az országos elnökség
24. §
1. Az országos elnökség a párt központi politikaformáló, irányító testülete.
2. Az országos elnökség:
a) részt vesz a párt általános politikai irányvonalának és programjának kidolgozásában,
folyamatos korszerűsítésében, kezdeményezi az erre vonatkozó feladatok elvégzését és
biztosítja annak feltételeit;
a/2) gondozza a párt nemzetközi kapcsolatait és ennek keretében a pártnak az ESZP-ben és
az SZI-ben tevékenykedő képviselői számára ajánlásokat fogalmaz meg;
b) az MSZP Választmányával és a szakmai tagozatokkal együttműködve gondoskodik a párt
szakpolitikai terveinek kidolgozásáról és végrehajtásáról;
c) gondoskodik arról, hogy a párt általános és szakpolitikai koncepciói érvényesüljenek a párt
és az országgyűlési képviselőcsoport tevékenységében - kormányzati szerepvállalás esetén, a
koalíciós megállapodásra is figyelemmel - a kormány politikájában;
d) politikailag irányítja az országgyűlési képviselőcsoportot, javaslatot tesz törvényjavaslatok
benyújtására, állást foglal az egyes törvényjavaslatok elveiről és ajánlásokat fogalmaz meg az
országgyűlés munkáját érintő más kérdésekben. Az országgyűlési képviselőcsoport
vezetőségével egyeztetve - az elnökség kétharmadának támogatásával - konkrét kérdésben
meghatározott magatartás követését írhatja elő a frakció szocialista tagjai számára.
e) a kormányzati szerepvállalás esetén biztosítja a párt, az országgyűlési képviselőcsoport és
a kormány együttműködését, beszámoltatja a kormány szocialista tagjait, a kormánynak
javaslatokat tesz, illetőleg intézkedések megtételét kezdeményezi;
e/2) folyamatosan figyelemmel kíséri a párt európai parlamenti képviselőcsoportjának
tevékenységét és számára aktuális politikai kérdésekben ajánlásokat tesz;
f) biztosítja a párt szervezeti működésének feltételeit;
g) összehangolja a párt szervezeteinek tevékenységét, ennek keretében minden pártszervtől
tájékoztatást kérhet, ajánlásokat tehet. Állást foglalhat a pártot érintő bármely kérdésben, és
az MSZP Választmányánál a pártszervezetekre kötelező határozat meghozatalát
kezdeményezheti;
h) kezdeményezheti a soron következő tisztújító, továbbá a 16. szakasz c) e) és f) pontjában
foglalt kérdésekben döntő és a 17. szakasz e) pontjában megjelölt esetekben a kongresszus
összehívását és az országos pártszavazást, illetőleg ellátja az alapszabályban megállapított
további feladatait;
i) gyakorolja a párt vagyona feletti tulajdonosi jogokat. Dönt egyes szervezeti egységeinek
jogi személyiséggel való felruházásáról, dönt országos alapítvány létrehozásáról, az országos
alapítványok kuratóriuma összetételéről; gazdasági társaság alapításáról, megszüntetéséről
vagy bármely más gazdálkodó szervezet alapításáról, valamint hosszú lejáratú hitelfelvételről
és kötelezettségvállalásról;
j) elfogadja az országos központ gazdálkodási rendjére vonatkozó szabályokat, s jóváhagyja a
párt ügyviteli szabályzatát;
k) jóváhagyja az országos központ költségvetését és az annak végrehajtásáról szóló
beszámolót;
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l) kinevezi és felmenti a párt tulajdonában lévő országos gazdálkodó szervezetek, valamint a
párt intézményeinek vezetőit;
m) rendszeresen tájékoztatja az MSZP Választmányát tevékenységéről;
n) meghatározza tagjainak feladatkörét oly módon, hogy minden elnökségi tag - kivéve a párt
elnökét, elnökhelyettesét (elnökhelyetteseit) és a képviselőcsoport vezetőjét - felelős
megfelelő szakpolitikai koncepciók, cselekvési programok, tervek kidolgozásáért, ezek
szükséges megújításáért és végrehajtásáért. Ennek kapcsán az elnökség tagjai folyamatosan
együttműködnek a párt különböző szerveződéseivel és közösségeivel, szellemi műhelyeivel,
mindenekelőtt a megfelelő országos tagozattal, munkájukról tájékoztatást adnak az MSZP
Választmányának.
o) az országos testületek vezetőivel folytatott konzultáció után, a pártigazgató javaslata
alapján dönt az országos központ szervezeti és működési rendjéről;
p) szakmai, illetőleg szervezési feladatokra ügyvivőket nevezhet ki;
q) dönt a párt képzési koncepciójáról, a következő oktatási évre vonatkozó képzési célokról,
megjelölve a szükséges forrásokat is.
r) ellátja az alapszabályban meghatározott további feladatait;
s) együttműködik a párt alkalmazottait képviselő szakszervezeti szervvel vagy szervekkel.
3. Az országos elnökség
a) dönt – az országos etikai és egyeztető bizottság véleménye alapján – a tartósan
alapszabály-ellenesen, vagy a gazdálkodási szabályzatot sértően működő helyi szervezet
feloszlatásáról, gondoskodik a helyi szervezet újjászervezéséről;
b) a jelölésről szóló döntést megelőzően egyetértési jogot gyakorol az alapszabály szerint
döntésre jogosult szervezet által egyéni országgyűlési képviselőnek, közgyűlési elnöknek,
főpolgármesternek, valamint megyei jogú város polgármesterének ajánlott személy
köztisztségre jelöléséről.
4.

Az országos elnökség a jelöltként ajánlott személy jelölését megelőzően szükséges egyetértését
megtagadja, ha megállapítja, hogy a jelöltnek javasolt személy nem teljesíti az alapszabályban
meghatározott feltételeket, vagy olyan esemény következett be, amely miatt a jelölnek ajánlott
személy a párt választási érdekeinek nyilvánvalóan kárt okoz, vagy a párt választási érdekeinek
megvalósulását veszélyezteti.

5. Az országos elnökség beszámolóját a pártelnök terjeszti a kongresszus elé. A beszámolónak ki
kell terjednie az országos párttanács tevékenységének értékelésére, valamint arra, hogy az
országos elnökség a 3. bekezdés a) pontjában meghatározott jogát miként gyakorolta.

25. §
1. Az országos elnökség létszáma tizenegy-tizenöt fő, elnöke a párt elnöke, további tagjai: a párt
elnökhelyettese (elnökhelyettesei), alelnökei, az országgyűlési képviselőcsoport vezetője,
valamint a kongresszus által választott tagok.
2. Az országos elnökség azon tagjai, akik a párt által alapított alapítványok kuratóriumának, a párt
tulajdonában lévő vagy többségi részesedésével működő gazdálkodó szerv vezető szervének
tagjai, tulajdonostársai vagy alkalmazottai, az alapítványt vagy a gazdálkodó szervezetet
bármilyen módon érintő döntés meghozatalában nem szavazhatnak.
3. Az országos elnökség ülését a párt elnöke hívja össze.
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4. Az országos elnökség ülését össze kell hívni, ha azt az elnökség tagjainak egyharmada a
napirend megjelölésével kezdeményezi.
5. Az országos elnökség ülésein tanácskozási joggal részt vesz az MSZP Választmánya elnöke, az
országos etikai és egyeztető bizottság elnöke, a központi pénzügyi ellenőrző bizottság elnöke, a
pártigazgató, az Európai Parlamenti MSZP képviselőcsoport vezetője, a Baloldali Önkormányzati
Közösség, (a továbbiakban BÖK) országos tanácsának elnöke, a Táncsics Alapítvány
kuratóriumának elnöke, a Societas Baloldali Ifjúsági Mozgalom, a fővárosi szövetség elnöke,
valamint az Országgyűlés elnöke, amennyiben az MSZP tagja.
6. Az országos elnökség szervezeti és működési szabályzatát jóváhagyás előtt bemutatja az MSZP
Választmányának.

Az országos párttanács
25/A. §
1.

Az országos párttanács a párt operatív döntéshozó, konzultációs és koordinatív országos
szerve.

2. Az országos párttanács elnöke a párt elnöke, tagjai:
a) a párt elnökhelyettese (elnökhelyettesei), alelnökei,
b) az MSZP Választmánya vezetői,
c) az országgyűlési képviselőcsoport vezetői,
d) a területi szövetségek elnökei,
e) a pártigazgató.
3.

Az országos párttanács:
a) elfogadja a párt éves költségvetését, dönt annak módosításáról, gondoskodik a
jóváhagyott költségvetés végrehajtásáról,
b) elfogadja a költségvetési beszámolót;
c) dönt a pártszervezetek pénzügyi támogatásának elosztási elveiről;
d) dönt országos intézmény létrehozásáról és megszüntetéséről;
e) elfogadja a döntési és választási szabályzatot, valamint a gazdálkodási szabályzatot;
f) véleményezi mindazon országos testületi előterjesztéseket, amelyekhez pénzügyi,
gazdasági hatások fűződnek.

4.

Az országos párttanács ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni a társult ifjúsági szervezet
vezetőjét, valamint az Országgyűlés elnökét vagy alelnökét, amennyiben az MSZP tagja.

A párt elnöke, elnökhelyettese (elnökhelyettesei), alelnökei és a pártigazgató
26. §
1. A párt elnöke:
a) a párt első számú tisztségviselője, aki a párt egészét képviseli a hazai és nemzetközi
kapcsolatokban;
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b) az országos elnökség tevékenységének vezetésével, a párt országos szervei - ideértve az
országgyűlési képviselőcsoportot is -, valamint a területi szövetségek elnökei munkájának
összehangolásával gondoskodik a távlati és időszerű politikai döntések megtervezéséről,
kidolgozásáról és végrehajtásáról. Ezek érdekében kezdeményezi a szükséges intézkedéseket;
c) biztosítja az országos elnökség folyamatos és tervszerű működését, vezeti annak üléseit.
Soron kívül összehívja az országos elnökség ülését, ha időszerű politikai kérdésben kell
kialakítani a párt álláspontját;
d) folyamatosan tájékozódik a párt nevében országos köztisztséget betöltők tevékenységéről,
ha politikai, erkölcsi mulasztást, a párt elveivel ellentétes magatartást tapasztal, köteles
kezdeményezni a hatáskörrel rendelkező testület döntését.
2. Az elnökhelyettesei helyettesítik a párt elnökét, s az elnök megbízása alapján állandó jelleggel
elláthatják az elnök egyes feladatait.
3. Az alelnökök az országos elnökség szervezeti és működési szabályzatában meghatározott
feladatokat látják el, s a párt elnökének megbízásából képviselik a pártot.
4. A pártigazgatót a párt országos testületeinek vezetőivel és a területi szövetségek elnökeivel
történt konzultáció után - a párt elnökének javaslatára az országos elnökség nevezi ki.
5. A pártigazgató az elnök irányítása mellett:
a) megteremti a párt belső élete szervezésének feltételeit, biztosítja a párton belüli
információáramlást, a megfelelő nyilvántartási rendszerek létrehozását, az ügyviteli
szabályzatok kidolgozását és működését, az ezekhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket.
Jogosult feladatkörében a helyi szervezetektől és a területi szövetségektől adatokat és egyéb
tájékoztatást kérni;
b) gondoskodik az országos elnökség határozatai végrehajtásának feltételeiről, együttműködik
az országos testületek titkárságaival;
c) kidolgozza, s véleményével együtt az országos elnökségnek jóváhagyásra benyújtja a párt
központi munkaszervezetére vonatkozó javaslatot s a területi szövetségek munkaszervezetére
vonatkozó ajánlást;
d) gondoskodik a területi szövetségi elnökök értekezletének rendszeres összehívásáról;
e) vezeti az országos központ hivatali munkaszervezetét, gyakorolja a munkáltatói jogokat a
párt alkalmazottai fölött a gazdálkodási szabályzat előírásai szerint;
f) a központi pénzügyi ellenőrző bizottság elnökével együtt jegyzi a párt éves költségvetését és
költségvetési beszámolóját.
6. Amennyiben a pártigazgatói tisztség betöltetlen, feladatait az országos elnökség által kijelölt
tisztségviselő látja el.

A szociáldemokrata alapértékek bizottsága
27. §
1. A szociáldemokrata alapértékek bizottsága az MSZP Választmánya irányítása alatt működő
szakmai, elméleti műhely. Feladata a főbb társadalompolitikai, pártpolitikai folyamatok
elemzése, a pártprogram megvalósulásának figyelemmel kísérése, melyekkel kapcsolatban
javaslatot dolgoz ki az elnökség számára.
2.

A szociáldemokrata alapértékek bizottságának tagjai az országos platformok elnökei és a párt
elnökének javaslata alapján az MSZP Választmánya által felkért személyek.
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Az országos képzési és oktatási bizottság
28. §
1. Az országos képzési és oktatási bizottsága a párt operatív képzési szervezete, amely az MSZP
Választmánya szakmai irányítása mellett végzi tevékenységét. A bizottság feladata, hogy a párt
politikusi utánpótlásának biztosítása érdekében - elsősorban a párt fiatal és új tagjai részére folyamatosan képzési és oktatási programokat szervezzen, illetőleg lehetőségeket teremtsen. A
helyi szervezetekkel és a területi szövetségekkel, valamint a párt társult ifjúsági szervezetével
összehangolva gondoskodik a hallgatók kiválasztásáról, ösztöndíjak adományozásáról, a
programokban részt vevő fiatalokkal való kapcsolattartásról. Összehangolja a helyi szervezetek
és területi szövetségek hasonló tevékenységét, kapcsolatot épít ki a párt tagozataival és
szellemi műhelyeivel, valamint oktatási és tudományos intézményekkel.
2. Az országos képzési és oktatási bizottság vezetője a párt elnökének javaslata alapján az MSZP
Választmánya által felkért személy. A bizottságnak nyolc-tíz tagja lehet, akiket az országos
elnökség javaslatára az MSZP Választmánya választ meg. A bizottság tevékenységéről évente
beszámol az MSZP Választmányának, előterjesztve a következő oktatási évre vonatkozó célokat,
megjelölve a szükséges forrásokat is.

Az országos etikai és fegyelmi ügyek tanácsa
28/A. §
1. Az országos etikai és fegyelmi ügyek tanácsa első fokon etikai vagy fegyelmi jogkört gyakorol a
párttisztséget betöltő személy, az MSZP-tag európai parlamenti és országgyűlési képviselők,
továbbá az országos köztisztséget betöltő MSZP-tagok ügyében, valamint azon párttagok
ügyében, akiknek a tagsági viszonyát az országos elnökség felfüggesztette.
2. 2. Az országos etikai és fegyelmi ügyek tanácsa elnökét és 4 tagját a kongresszus választja meg.

Az országos etikai és egyeztető bizottság
29. §
1. Az országos etikai és egyeztető bizottság:
a) biztosítja, hogy a párt az alapszabálynak megfelelően tevékenykedjen, elősegíti az
alapszabály egységes értelmezését;
b) elősegíti, hogy a tagok - különös figyelemmel a tisztségviselőkre és a köztisztséget
betöltőkre - életvitelükben, politikai tevékenységükben kövessék a párt erkölcsi normáit. Eljár
minden olyan esetben, amikor bármely szervezet, testület vagy tag tevékenységében a párt
erkölcsi elveit sértő, annak politikai kárt okozó magatartást vagy mulasztást tapasztal;
c) őrködik a párttagok jogainak érvényesülésén;
d) közreműködik a párton belüli konfliktusok megszüntetésében;
e) állást foglal, illetőleg ajánlásokat bocsát ki az alapszabály egységes értelmezésének és
végrehajtásának elősegítésére;
f) alapszabálysértés esetén kötelezi az adott szervezetet vagy testületet az alapszabály
rendelkezéseinek maradéktalan betartására;
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g) megsemmisíti a szervezetek vagy testületek alapszabály-ellenes döntéseit és az érintett
szervezetet, illetőleg testületet - amennyiben az lehetséges és indokolt - új döntésre kötelezi;
h) tájékoztatja az országos elnökséget és az illetékes területi szövetséget, ha valamely helyi
szervezet az országos etikai és egyeztető bizottság kötelező döntésének nem tett eleget;
i) az országos elnökség, a területi szövetség vagy a központi pénzügyi ellenőrző bizottság
kezdeményezésére a helyi szervezet vezetését felfüggeszti és tisztújítást rendel el;
j) másodfokon etikai vagy fegyelmi jogkört gyakorol
ja) a párttisztséget betöltő személy, valamint az MSZP-tag európai parlamenti és
országgyűlési képviselők, az országos köztisztséget betöltő MSZP-tagok ügyében hozott
határozat
elleni
fellebbezés
tárgyában,
valamint
jb) elbírálja a területi szövetség etikai és egyeztető bizottsága döntése ellen benyújtott
fellebbezéseket;
k) állásfoglalást ad ki arról, ha a helyi szervezet tartósan megsérti az alapszabályt vagy a
gazdálkodási szabályzatot;
l) jogerősen elbírálja a pártszavazás tárgyában benyújtott panaszt;
n) az alapszabály által meghatározott esetekben felmentést adhat annak rendelkezései alól;
o) a területi etikai és egyeztető bizottságok számára módszertani ajánlásokat bocsát ki;
p) beszámol a kongresszusnak.
2. Az országos etikai és egyeztető bizottságnak az 1. bekezdésben meghatározott döntési
jogkörében hozott határozatai kötelezőek.
3. Az 1. bekezdés k) pontjában foglalt állásfoglalás kialakításakor az alapszabály vagy a
gazdálkodási szabályzat tartós megsértésének kell tekinteni, ha a helyi szervezet a
kötelezettségeit hat hónapon át nem gyakorolja. Az alapszabály vagy a gazdálkodási szabályzat
megsértésének minősül különösen, ha a helyi szervezet az alapszabállyal vagy a gazdálkodási
szabályzattal ellentétes kötelező érvényű döntést hoz, vagy a kötelező döntés meghozatalát
mellőzi. Az állásfoglalás javaslatot tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a helyi szervezet
tevékenysége olyan súlyos-e, hogy a szervezet feloszlatásán kívül más intézkedéssel nem
orvosolható.
4. Pártszervezet feloszlatása esetére az állásfoglalásnak útmutatást kell tartalmaznia a szervezet
újjászervezésének, illetőleg a tagsági viszonyok rendezésének a lehetőségére.

30. §
1. Az országos etikai és egyeztető bizottság elnökét a kongresszus választja, egy-egy tagot a
területi szövetségek delegálnak a testületbe, a döntési és választási szabályzat előírásai szerint.
2.
3. Az országos etikai és egyeztető bizottság a testület elnökéből és négy tagjából etikai
albizottságot választ eljárása lefolytatására, illetve abban való döntéshozatalra. Az albizottság
ezen kívül előkészítő jogkörrel rendelkezik, illetve állást foglal a 46. § 3. pontjában foglalt
cselekmények ügyében.
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A központi pénzügyi ellenőrző bizottság
31. §
1. A központi pénzügyi ellenőrző bizottság a párt gazdálkodását ellenőrző testület.
2. A központi pénzügyi ellenőrző bizottság:
a) ellenőrzi a pártvagyon kezelésének és a szervezetek gazdálkodásának szabályszerűségét;
b) ellenőrzi a párt központi szervei, valamint országos intézményei, vállalkozásai és
alapítványai gazdálkodásának szabályszerűségét;
c) ellenőrizheti a helyi szervezetek és a területi szövetségek, valamint azok intézményei,
vállalkozásai és alapítványai gazdálkodásának szabályszerűségét;
d) tapasztalatairól tájékoztatja a pártigazgatót, az országos elnökséget, az MSZP
Választmányát és a kongresszust;
e) szabálytalanság esetén intézkedéseket kezdeményezhet, amelyeket az illetékes testület,
illetőleg tisztségviselő harminc napon belül köteles érdemben elbírálni. Kezdeményezésének
eredménytelensége esetén az országos etikai és egyeztető bizottsághoz fordulhat és
indítványozhatja a szabálytalanul gazdálkodó szervezet vezetésének felfüggesztését, súlyos
esetben feloszlatását;
f)
g) véleményezi a párt gazdálkodási rendjére vonatkozó szabályokat;
h) előzetesen állást foglal a hosszú lejáratú hitelfelvétel - különös figyelemmel a párt
mindenkori éves költségvetési támogatásának mértékét meghaladó hitel felvételére - és
kötelezettségvállalás indokoltságáról, a párt vagyonának megterheléséről;
i) módszertani ajánlásokat tehet a területi szövetségek pénzügyi ellenőrző bizottságainak,
képviselőit tanácskozásra hívhatja, amelyen azok kötelesek részt venni;
j) beszámol a kongresszusnak.

32. §
3. A központi pénzügyi ellenőrző bizottság elnökét és további tíz tagját a kongresszus választja
meg.
2.

33. §
VI. fejezet
A politikai szerveződések, pártközösségek
34. §
1. A párttagok a helyi szervezetek mellett szabadon hozhatnak létre további szerveződéseket,
pártközösségeket, tevékenységi formákat. Ilyen pártközösség különösen a platform, a tagozat, a
szellemi műhely, valamint a klub, a szakmai kollégium és a munkaközösség.
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2. A párton belüli szerveződési formák működésének feltételeiről, véleménynyilvánításuk
lehetőségéről és nyilvánosságuk biztosításáról az a szervezeti egység gondoskodik, amelynek
területén vagy megbízásából működnek.
1. A párton belüli szerveződési formák a pártra utaló elnevezést - a platformok és az országos
tagozatok kivételével - az illetékes helyi szervezet, területi szövetség vagy az országos elnökség
jóváhagyásával használhatják.

35. §
1. A platform a párt egyes tagjainak politikai nézetközösségen alapuló, a párt programjának,
irányvonalának bizonyos elemeit érintően önálló, másoktól eltérő véleménnyel rendelkező
nyilvános csoportja. A platformhoz csak párttagok csatlakozhatnak. Egy párttag csak egy
platformnak lehet a tagja. A platform programjának és működésének összeegyeztethetőnek kell
lennie a párt általános irányvonalával. Amennyiben a platform e feltételnek nem felel meg, az
MSZP Választmánya – az országos elnökség javaslatára – megtilthatja a platform további
működését, függetlenül attól, hogy az milyen szervezeti szinten működik.
2. A platform joga, hogy véleményét a párton belül képviselje és terjessze, ahhoz támogatókat
szervezzen, álláspontját - alapszabályt nem sértve - nyilvánosságra hozza. A platform neve
mellett – kivéve az országos platformokat – minden esetben fel kell tüntetni, hogy melyik
pártszervezet mellett működő platformról van szó. Az országos platform nyilvánosság előtti
képviseletét, véleményének érvényesítését minden esetben a platform tisztségviselője
gyakorolhatja.
3. Országos platform az, amelyet az MSZP Választmánya annak nyilvánít. Az országos elismerésre
igényt tartó platformok kérelmüket – működési alapelveiket, a legalább 300 tag meglétét és a
platform nevében eljáró képviselőik megválasztását, valamint programjukat és a szervezeti
felépítésüket igazoló okiratokkal együtt – benyújtják az országos elnökséghez, amely
véleményével ellátva továbbítja a kérelmet az MSZP Választmánya felé. Az országos elismerést
az MSZP Választmánya adja meg. A platformok országos elismerésének és az elismerés
megvonásának további szabályait az MSZP Választmánya határozza meg. A platform országos
platformként csak a Választmányi elismerés után kezdheti meg tevékenységét.
4. Meg kell vonni az országos platform elismerést akkor, ha az a párt általános irányvonalával
ellentétes vagy a párt számára egyéb módon káros tevékenységet folytat, vagy tagjainak száma
300 fő alá csökken, illetve a platform egyéb okból működésképtelenné vált. Az országos
platform elismerés megerősítésének határidejét az alapszabály „Záró, hatályba léptető és
átmeneti rendelkezései” szabályozzák.
5. Az országos platform joga, hogy a párt infrastruktúráját – a párt éves költségvetési keretei
között - igénybe vegye és az alapszabály előírásai szerint részt vegyen az országos testületek
munkájában, illetőleg azok tevékenységéről tájékozódjék. Beadványára a megkeresett
párttestületnek harminc napon belül válaszolnia kell.
6. Az országos platformot a kongresszuson a kongresszusi ügyrendben megállapított mértékű
külön időkeret illeti meg.

36. §
1. A tagozat olyan nyitott szerveződés, amely fórumot teremt a párttagok és nem párttagok
elsősorban szakmai véleménynyilvánítására, amely részt vesz a párt szakpolitikájának
kidolgozásában, megjeleníti tagjainak érdekeit és képviseli azt a párton belül. Elősegíti a párt
kapcsolatait a tevékenységének megfelelő társadalmi szervezetekkel és mozgalmakkal.
2. A tagozat tagja lehet olyan pártonkívüli is, aki Magyarországon más politikai pártnak nem tagja,
de csak az választható tisztségviselőjének, illetve a vezető testülete tagjának, aki a párt tagja. Az
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országos tagozat nyilvánosság előtti képviseletét, véleményének érvényesítését minden
esetben a tagozat tisztségviselője gyakorolhatja.
3. A tagozat helyi, területi vagy országos jelleggel működhet; országos tagozatként való
elismeréséről az MSZP Választmánya dönt.
4. A helyi vagy területi jelleggel működő tagozat elismeréséről, működési feltételeinek
biztosításáról, a párttestületek tevékenységében való részvételéről a helyi szervezet, illetőleg a
területi szövetség dönt. Egyetlen olyan tagozat sem kaphat elismerést, amelynek törekvései,
működése vagy nézetei összeegyeztethetetlenek a Magyar Szocialista Párt általános
irányvonalával. A bejegyzett tagozatot ilyen esetben – tekintet nélkül arra, hogy helyi, területi
vagy országos – az MSZP Választmánya megszünteti.
5. A párt testületei és képviselőcsoportjai működési szintjüknek megfelelően kötelesek a
tagozatokkal együttműködni, a tagozatokat a tevékenységi körükhöz tartozó kérdések
tárgyalásába és a döntések előkészítésébe bevonni, a véleménynyilvánítás lehetőségét
számukra biztosítani.
6. Az országos tagozat joga, hogy a párt infrastruktúráját igénybe vegye és az alapszabály előírásai
szerint részt vegyen az országos testületek munkájában, illetőleg azokról rendszeres
tájékoztatást kapjon; beadványára a megkeresett párttestületnek harminc napon belül
válaszolnia kell.
7. Az országos tagozatok egy-egy képviselője a kongresszus tanácskozási jogú résztvevője.

37. §
1. A Baloldali Önkormányzati Közösség a helyi önkormányzatok párttag tisztségviselőit, képviselőit
és szakértőit, továbbá azokat az önkormányzati képviselőket tömöríti, akik a közösség
munkájába be kívánnak kapcsolódni. A közösség részt vesz a párt önkormányzati politikájának
és programjának kialakításában és megvalósításában.
2. A Baloldali Önkormányzati Közösségre az országos tagozatokra vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.

38. §
1. Szellemi műhely a párt számára fontos társadalmi probléma vagy konkrét politikai kérdés
vizsgálatára és megoldási módozatainak kidolgozására szerveződő szakértői csoport vagy
szakmai közösség.
2. A szellemi műhely nyitott szerveződés, résztvevői pártonkívüliek is lehetnek; elnevezését
(munkacsoport, munkaközösség, kör stb.) maga határozza meg.

VII. fejezet
A párt társadalmi kapcsolatai
A párt kapcsolatai a társadalmi szervezetekkel
39. §
1. A párt minden szinten együttműködésre törekszik a vele azonos vagy hasonló értékeket
képviselő társadalmi szervezetekkel, tiszteletben tartva azok önállóságát.
2. A párt ajánlja tagjai számára, hogy tevőlegesen kapcsolódjanak be a szakmájuk, érdeklődésük
vagy élethelyzetük szerinti érdekképviseleti, szakmai és más öntevékeny társadalmi szervezet
munkájába, támogassák tevékenységüket, a párt szervezetei és képviselőcsoportjai karolják fel
a párt által is vállalható kezdeményezéseiket, javaslataikat.
34

39/A. §
1. Az országos elnökség stratégiai partnerségi megállapodást köthet azokkal a szakszervezetekkel,
társadalmi szervezetekkel, szakszervezetekkel, gazdasági szervezetekkel, amelyek maguk is
készek a közösen kitűzött szakmapolitikai és egyéb politikai célok képviseletére.
2. Az országos elnökség választási szövetséget köthet azokkal a szakszervezetekkel, társadalmi
szervezetekkel, amelyek készek a közösen kitűzött szakmapolitikai és egyéb politikai célok
képviseletében és megvalósításában a párttal együttműködni.
3. A létrejövő stratégiai partnerségi viszony vagy a választási szövetség a párt és az együttműködő
partner egyenlőségén alapul. Az együttműködésről szóló megállapodásnak tartalmaznia kell azt
a célt, amelynek végrehajtására létrejött.
4. Az MSZP Választmánya javaslatára a megállapodás lehetővé teheti a stratégiai partner
képviselője számára az MSZP Választmánya munkájában tanácskozási joggal való részvételt.
5. A párt választási szövetségese az alapszabály szerint vesz részt az MSZP Választmánya
munkájában.

A párt társult ifjúsági szervezete(i)
40. §
Társult ifjúsági szervezet az lehet, amely elfogadja és korosztályában képviseli a párt által
vallott alapértékeket, s az alapszabálya szerint illetékes fóruma kinyilvánítja, hogy társulni
kíván a párttal.
1. A társulási viszony tartalmáról és az együttműködés kereteiről a társulási megállapodás
rendelkezik. E megállapodás elfogadásáról, módosításáról vagy felmondásáról az MSZP
Választmánya dönt.
2. A társult ifjúsági szervezet jogosult:
a) részt venni a párt politikájának formálásában, döntéseinek kialakításában és politikai
akcióiban. Joga van arra, hogy kezdeményezésekkel, javaslatokkal forduljon a párt
tisztségviselőihez és testületeihez, s ezek kezelésére ugyanazok a szabályok érvényesek, mint
a tagság vagy a helyi szervezetek kezdeményezéseire, javaslataira;
b) személyi javaslatokkal a döntésre jogosult testülethez fordulni, s ezeket a döntéshozó
fórum előtt indokolni;
c) egy tagot delegálni az országos képzési és oktatási bizottságba.
d) egy tagot - aki a párt tagja - delegálni az MSZP Választmányába,
e) egy küldöttet delegálni – aki a párt tagja - a párt kongresszusára.
3. A területi szövetségek és a helyi szervezetek kötelesek együttműködni az azonos szintű társult
ifjúsági szervezettel, és rendelkezésükre bocsátani infrastruktúrájukat.
4. A területi szövetségek és a helyi szervezetek kötelesek meghívni tanácskozási joggal az
elnökségi üléseikre az azonos szintű társult ifjúsági szervezet elnökét – aki a párt tagja.
5. A Magyar Szocialista Párt társult ifjúsági szervezete a Societas Baloldali Ifjúsági Mozgalom.
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VIII. fejezet
A párt döntéshozatali mechanizmusának alapvető szabályai
41. §
A pártban politikai, szervezeti vagy személyi döntést taggyűlés, összevont taggyűlés,
küldöttgyűlés, kongresszus, párttestület vagy pártszavazás hozhat. Tisztség betöltéséről
dönteni - kinevezés kivételével - csak nyílt jelöléssel és titkos szavazással lehet. Ez a szabály
érvényes az alapszabály 43. §-ának 1. bekezdésében meghatározott kört érintő döntésekre is.
1. A taggyűlés, összevont taggyűlés döntése akkor érvényes, ha a szavazásban részt vettek több
mint fele azzal egyetértett és a tagokat a szervezeti és működési szabályzatnak megfelelően,
idejében értesítették a pártfórumról. Ettől eltérően az alapszabály és a szervezeti és működési
szabályzat a határozatképesség és döntés érvényességének szigorúbb feltételeit is
megállapíthatja.
2. A választott vagy delegált tagokból álló döntési fórumok akkor határozatképesek, ha a döntésre
jogosultakat a szervezeti és működési szabályzatnak megfelelően időben értesítették és azok
több mint fele megjelent. A döntés akkor érvényes, ha azzal a szavazásban részt vettek több
mint fele egyetértett. Ettől eltérően az alapszabály, illetőleg a szervezeti és működési szabályzat
a határozatképességnek vagy a döntés érvényességének szigorúbb feltételeit is megállapíthatja.
3. A döntésre jogosultakat a döntést megelőzően úgy kell tájékoztatni a javaslatokról, hogy a
felkészülésre és az érintettek véleményének megismerésére módjuk legyen.
4. Választott tisztségviselőt megbízatásának lejárta előtt az a testület menthet fel, amelyik
megválasztotta; delegált testületi tagot az a fórum hívhat vissza, amelyik megválasztotta.
5. Felmentést vagy visszahívást bármely párttag és testület kezdeményezhet, akinek az érintett
munkájáról vagy életviteléről megalapozott ismeretei vannak.
6.

VIII/A. fejezet
A jelölés, a párttisztség vagy köztisztség betöltésének alapvető szabályai
A jelölés feltételei és az összeférhetetlenség
42. §
1.

Párttisztségre, párttestületbe, vagy küldöttnek az a személy választható, aki
a) tagja a pártnak,
b) a párttagnak az alapszabályban foglalt kötelezettségeit maradéktalanul betartotta, nem áll
a tagsági viszonya felfüggesztése vagy szüneteltetése hatálya alatt,
c) tagdíjfizetési, illetve köztisztséget betöltő személyként a támogatás megfizetésére
vonatkozó kötelezettségét teljesítette, és

Hatályon kívül helyezte az MSZP Kongresszusa a 2011. november 12-ei döntésével.
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d) akinek a jelölését és megválasztását az alapszabály nem zárja ki.
2. Párttisztségre az 1. pontban foglaltakon túlmenően az jelölhető, illetve választható, aki az adott
párttisztségre pályázatot nyújtott be a döntéshozó szervhez. A párttisztségre pályázatot az
nyújthat be,
a) a területi szövetség elnöki tisztségére, aki a területi szövetség működési területén
nyilvántartásba vett tagság 10 %-ának,
b) a párt országos elnöki tisztségére a nyilvántartásba vett tagság 10 %-ának
a pályázó által személyesen, illetve jelenlétében gyűjtött, írásbeli, a tisztség betöltését
támogató ajánlásával rendelkezik.
3.

Köztisztségre az jelölhető, aki
a) az alapszabályban foglalt kötelezettségeit teljesítette, továbbá jelölését, illetve
megválasztását az alapszabály nem zárja ki,
b) a tisztségre pályázatot nyújtott be a döntéshozó pártszervhez,
c) a miniszterelnök, egyéni országgyűlési képviselő, polgármester, illetve főpolgármester
jelöltté válásához a jelölésre jogosult pártszervezet tagjainak és önkéntes támogatóinak 1010 %-a ajánlásával rendelkezik,
d) a jelölésével az alapszabályban meghatározott pártszerv egyetértett.

4.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) helyzetelemzést, azokat a szervezeti és politikai célokat, amelyeket a tisztségviselőként
vagy köztisztséget betöltőként el kíván érni, valamint a célok végrehajtásának feltételeit,
b) párttisztségre testületi tagként pályázó személy esetén annak a feladatnak a megjelölését,
amelyet a testületi tagként vállal,
c) azoknak a kompetenciáknak a megjelölését, amelyeknek a pályázó a birtokában van, és
amelyeket szükségesnek tart a tisztség betöltéséhez,
d) azokat az eredményeket, amelyeket a pályázó a korábbi tisztsége betöltése alatt elért,
e) kötelezettség- és felelősségvállalást arra vonatkozóan, hogy a pályázó az egyéni céljait a
párt szervezeti és politikai céljainak megfelelően tűzi ki, és hajtja végre.

5. A választott vezető testületekben – helyi, területi és országos szinten egyaránt -, valamint a párt
által állított európai parlamenti, országgyűlési és önkormányzati képviselői listákon a tagok,
illetőleg a jelöltek legalább egyötödének harmincöt éven alulinak, valamint legalább
egyötödének nőnek kell lennie.
6.

Ha az adott szervezet összetétele miatt vagy más okból nem állítható az 5. bekezdésben
foglaltak követelményeknek megfelelő számú jelölt, helyettük az adott szervezetben más
személy nem választható. Nem választható más személy az olyan harmincöt éven aluli vagy
nő jelölt helyett, aki nem kapta meg a megválasztáshoz szükséges számú szavazatot. Ezekben
az esetekben – az európai parlamenti, az országgyűlési és önkormányzati képviselői listák
kivételével – a hely betöltetlen marad.

42/A. §
1.

A helyi szervezet és a területi szövetség választott vezető testületében a köztisztséget betöltő
tagok száma a testület 50 %-át nem haladhatja meg. Az országos elnökség tagjainak
kétharmada olyan párttag lehet, aki nem állami vezető.
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2.

Egy párttag egyidejűleg legfeljebb két párttisztséget tölthet be.

3.

A párt elnöke és elnökhelyettese egyidejűleg nem lehet a kormány tagja.

42/B. §
1. Az országos etikai és fegyelmi ügyek tanácsának elnöke és tagja, valamint az országos etikai és
egyeztető bizottság elnöke és tagja nem tölthet be más választott párttisztséget, nem lehet a
párt alkalmazottja vagy a párt intézményének, valamint a párt részvételével működő
gazdálkodó szervezetnek alkalmazottja vagy tagja.
2. A központi pénzügyi ellenőrző bizottság elnöke vagy tagja nem tölthet be más párttisztséget;
nem lehet a párt alkalmazottja, a párt intézményének, illetve a párt részvételével működő
gazdálkodó szervezetnek alkalmazottja, tisztségviselője vagy tagja és a párt által alapított
alapítvány kuratóriumának tagja.
3. A területi szövetség etikai és egyeztető bizottságának elnöke a területi szövetség működési
területén nem tölthet be más választott tisztséget, nem lehet továbbá a párt alkalmazottja vagy
a párt intézményének, illetőleg a párt részvételével működő gazdálkodó szervezetnek
alkalmazottja vagy tagja.
4. A területi szövetség pénzügyi ellenőrző bizottságának tagja nem lehet a párt alkalmazottja vagy
a párt intézményének, illetőleg a párt részvételével működő gazdálkodó szervezetnek az
alkalmazottja vagy tagja.

42/C. §
Az összeférhetetlenséget a tisztségviselő vagy a testületi tag megválasztásától számított 30
napon belül meg kell szüntetni.

IX. fejezet
A párt által jelölt vagy támogatott köztisztséget betöltő személyekre vonatkozó
szabályok
43. §
7. A párt, képviselőcsoport jelölése alapján köztisztséget betöltő személyek (a továbbiakban
köztisztséget betöltők) azok, akik közhatalmi vagy más közéleti tisztségüket a párt jogszabályi
felhatalmazáson alapuló delegálása, nyilvános jelölése vagy ajánlása alapján nyerték el.
8. A köztisztséget betöltők megbízatása helyi, területi vagy országos szintű lehet.
9. A köztisztséget betöltők tevékenysége nem lehet ellentétes a párt programjával és politikai
irányvonalával.
10. A párt jelölésével vagy politikai támogatásával köztisztség betöltésére pályázó nem MSZP-tagok
esetében a jelölés vagy támogatás feltétele, hogy az érintettek írásban nyilatkozzanak: magukra
nézve irányadónak fogadják el a párt alapszabályában foglaltakat.
11. Tisztségét a párt jelölése alapján betöltő állami vezető, országgyűlési képviselő, főpolgármester
és főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlési elnök és polgármester nem létesíthet
munkaviszonyt, illetőleg tartós vagy rendszeres munkavégzésre irányuló jogviszonyt a párttal
vagy annak területi szövetségével, vagy helyi szervezetével. Rendkívül indokolt esetben az
országos etikai és egyeztető bizottság a szabály alól felmentést adhat. A tilalom nem érinti a
tényleges költségek megtérítését vagy a párt infrastruktúrájának a használatát.
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12. Országgyűlési vagy önkormányzati képviselő a törvényben, illetőleg önkormányzati
szabályzatban biztosított - feladata ellátásának segítésére szánt - összegek felhasználásának
módját előzetesen egyeztetni köteles az őt jelölő pártszervezettel.
13. A köztisztséget betöltő személy évente egy alkalommal köteles beszámolni annak a
pártszervezetnek, amely a köztisztségre jelölte.

X. fejezet
A párt képviselőcsoportjai
44. §
1. A párt jelöltjeként megválasztott országgyűlési, Európa parlamenti, illetőleg önkormányzati
képviselők képviselőcsoportot (frakciót) alkotnak, amelyhez a képviselőcsoport egyetértésével
más képviselők is csatlakozhatnak. Képviselőcsoport az országgyűlésben, a megyei és a fővárosi
közgyűlésben, valamint a helyi önkormányzatok képviselőtestületében működik.
2. A képviselőcsoport a párt programjának, választási programjának keretei között, az illetékes
testületek által hozott döntésekkel összhangban, önálló felelősséggel végzi tevékenységét.
3. A képviselőcsoportra a kongresszus, az MSZP Választmánya és az országos elnökség döntései
kötelezőek. A képviselőcsoport MSZP-tag tagjai nem szavazhatnak ellentétesen a kongresszus,
az MSZP Választmánya vagy az országos elnökség adott kérdésben hozott határozatával,
állásfoglalásával.
4. A képviselőcsoport rendszeresen együttműködik a párt megfelelő szintű vezető testületeivel és
azok munkaszervezeteivel, őket folyamatosan tájékoztatja tevékenységéről, nekik rendszeresen
beszámol, és javaslataikat, véleményüket érdemben megtárgyalja.
5. A képviselőcsoport tagjának kötelessége, hogy tájékoztatást adjon tevékenységéről a párt
illetékes szerveinek, testületeinek és tisztségviselőinek. A pártszervek feladata és joga, hogy a
képviselőcsoport tagját munkájában segítsék, tájékoztatást adjanak határozataikról, szükség
esetén ajánlásokat fogalmazzanak meg számára.
6. A képviselőcsoport vezetéséről, belső munkaszervezetéről és működésének szabályairól maga
dönt.

45. §
1. A párt országgyűlési képviselőcsoportjának:
a) MSZP-tag tagjai közvetítik és képviselik az országgyűlésben a párt politikáját;
b) tagjaira a párt fokozottan érvényesnek tekinti politikai, erkölcsi és felelősségi normáit;
c) munkacsoportjai
munkaközösségekkel;

együttműködnek

a

tagozatokkal,

szellemi

műhelyekkel,

d) azon tagjával szemben, aki megsérti a 43. § 3. bekezdésében foglaltakat, figyelmeztetés,
illetve lemondásra való felhívás alkalmazható, súlyos vagy ismétlődő esetekben az országos
etikai és egyeztető bizottság köteles fegyelmi eljárást kezdeményezni.
2. A párt Európa Parlamenti, megyei (fővárosi) és helyi önkormányzati képviselőcsoportjaira az
országgyűlési képviselőcsoportra vonatkozó szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni.
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XI. fejezet
A párt etikai és fegyelmi normái és a párt etikai és fegyelmi eljárása
Az etikai vagy fegyelmi vétség
46. §
1.

Etikai vétséget követ el az a párttag, aki:
a) olyan, a közvéleményben visszatetszést kiváltó, magánéleti vagy közéleti cselekményt
követ el, amellyel a párt hitelét rontja;
b) aki a párt erkölcsi normáit és elveit sértő magatartást tanúsít, így különösen megszegi a
párt 2.§ és 3.§-ában meghatározott célokat, törekvéseket és elveket.

2.

Az etikai vétség elkövetése miatt alkalmazható büntetések:
a) figyelmeztetés,
b) megrovás

3.

Fegyelmi vétséget követ el az a párttag, aki az alapszabályban foglalt kötelezettségét
szándékosan megszegi, így különösen:
a) bűntettet vagy vétséget követ el, jogellenes magatartást tanúsít, valamint más olyan
cselekményt végez vagy olyan helyzetet használ ki (például tisztségével, kapcsolataival,
információival erkölcstelenül visszaél), amely alkalmat ad a párt elleni támadásra;
b) a párt alapszabályát, belső normáit, közösségi szabályait tudatosan megsérti, különösen,
ha vezetői tisztségével visszaél, szándékosan hamisan tájékoztatja társait; tájékoztatási
kötelezettségének felhívás ellenére sem tesz eleget, vetélytársaival szemben nemtelen
eszközöket használ; az alapszabályban biztosított jogorvoslat igénybevétele helyett fordul
bírósághoz;
c) a választások alatt a pártszervek országos vagy helyi választási stratégiai, taktikai
döntéseivel ellentétesen cselekszik, különösen ha a párt jelöltjét nyilvánosan támadja,
önkényesen ellenjelöltet indít vagy támogat, a párt választási érdekeit sértő publikációt,
nyilatkozatot ad közre;
d) a közösen kialakított és elfogadott állásponttól, az együttesen meghozott testületi
döntéstől egyeztetés nélkül önkényesen eltér. Ilyennek minősül különösen az előzetesen
elfogadott platformcsend megtörése vagy egyéni célok érvényesítése a párt érdekeinek
sérelmére;
e) belső információkat szándékosan, a pártnak kárt okozva eljuttat, átad a politikai
ellenfeleknek, illetőleg az ügy szempontjából hatáskörrel rendelkező testület vagy
tisztségviselő engedélye nélkül nyilvánosságra hoz;
f) az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályokat kijátssza.
g) szándékosan vagy figyelmeztetés ellenére gondatlanul megsérti az alapszabályt vagy az
annak mellékletét képező szabályzatok rendelkezéseit.

4.

Fegyelmi vétség elkövetése miatt alkalmazható büntetések:
a) figyelmeztetés;
b) megrovás;
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c) párttisztségből történő visszahívás;
d) pártból való kizárás.

47. §
1. Etikai vagy fegyelmi eljárást bármely párttag vagy testület kezdeményezhet. A kezdeményezést
az etikai vagy fegyelmi vizsgálat elrendelésére jogosult pártszervhez írásban kell benyújtani.
2. Az etikai vagy a fegyelmi eljárást határozattal kell elrendelni. Az eljárást a kezdeményezéstől
számított 15 napon belül meg kell kezdeni, és az eljárás megkezdésétől számított 60 napon
belül le kell zárni. Ha az országos elnökség a tag tagsági viszonyát felfüggesztette, az etikai és
fegyelmi eljárást a felfüggesztéstől számított 8 napon belül be kell fejezni.
3. Az etikai vagy a fegyelmi eljárás elrendeléséről az érintett tagot és az eljárás kezdeményezőjét
írásban tájékoztatni kell.
4. Az etikai vagy fegyelmi eljárás csak az elrendelő határozatban meghatározott ügyre terjedhet ki.
Ha az eljárás más, az eredeti ügytől eltérő tényeket is feltár, az eljárást elrendelő pártszerv az
eljárás kiterjesztését rendelheti el. Az eljárás kiterjesztése a 2. pontban foglalt eljárási határidő
betartását nem érinti. Ha a kiterjesztett eljárás a 2. pontban foglalt határidőben nem
folytatható le, az eljárást elrendelő pártszerv az eljárás határidejét egy alkalommal, legfeljebb
30 nappal, határozattal meghosszabbíthatja. Az országos elnökség által kezdeményezett etikai
eljárás határideje nem hosszabbítható meg.
5.

Az etikai vagy a fegyelmi vétség vizsgálata során az érintett párttagot meg kell hallgatni, az
eljárás kezdeményezője meghallgatható. A párttag meghallgatása mellőzhető, ha szabályszerű
értesítés ellenére maradt távol, vagy a megjelenésre önhibáján kívül nem képes. Ha az eljárás
alá vont párttag meghallgatását mellőzték a meghallgatás nyilatkozattal pótolható. Az etikai
vagy fegyelmi vétség vizsgálata során végzett meghallgatást, illetve nyilatkozatot írásba kell
foglalni.

6. Az etikai vagy a fegyelmi határozatot írásba kell foglalni. A határozatnak tartalmaznia kell:
a) a megállapított tényállást,
b) az eljárást lefolytató pártszerv véleményét, a kisebbségi véleménnyel együtt,
c) a szavazás eredményét,
d) a kiszabott pártbüntetést,
e) jogorvoslatról való tájékoztatást.
7.

A határozatot az érintett párttaggal,
kezdeményezőjével közölni kell.

valamint

az

etikai

vagy

fegyelmi

eljárás

48. §
1. Az elmarasztaló etikai vagy fegyelmi határozat ellen, annak kézhezvételétől számított tizenöt
napon belül jogorvoslati kérelem benyújtásának van helye. A kérelem elbírálásáig – ha az
alapszabály másként nem rendelkezik - az etikai vagy fegyelmi határozatot nem lehet
végrehajtani.
2. A jogorvoslati kérelem benyújtása ellenére azonnal végrehajtható a pártból való kizárást
kimondó első fokú határozat, ha az eljárás alá vont párttag párttisztséget visel vagy
tisztségviselő jelölt, és az eljáró pártszerv a határozatot egyhangúlag hozta.
3. A jogorvoslati kérelmet elbíráló pártszerv az etikai vagy fegyelmi határozatot:
a) hatályon kívül helyezi, és a döntést hozó pártszervet új eljárásra kötelezi, ha az eljárási
szabályokat megsértették;
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b) az etikai vagy fegyelmi büntetést eltörli, ha az elkövetett cselekmény nem etikai vagy
fegyelmi vétség;
c) a kiszabott pártbüntetést megváltoztatja, ha az a cselekmény súlyával vagy körülményeivel
nincs arányban;
d) az etikai vagy fegyelmi határozatot hatályában fenntartja.
4. Lezárt etikai vagy fegyelmi ügyben elbírált tényállás alapján újabb etikai vagy fegyelmi eljárás
nem indítható.
5. Az etikai és fegyelmi eljárás további szabályait - minden pártszervezetre kötelező érvénnyel - az
országos etikai és egyeztető bizottság állapítja meg.

48/A. §
Fegyelmi vagy etikai ügyben másodfokon hozott határozat ellen további jogorvoslatnak nincs
helye.

XII. fejezet
A tagdíjfizetés szabályai és a párt gazdálkodása
49. §
1. A párt tagjai a jövedelmükkel arányban álló és méltányos havi tagdíjat fizetnek. Az tagdíj
legkisebb mértéke 200 Ft, amely nem csökkenthető. Az önálló jövedelemmel nem rendelkezők
és azon párttagok, akiknek jövedelme a mindenkori minimálbért nem haladja meg, a legkisebb
mértékű tagdíjat fizetik. A tagdíj megfizetése alól legfeljebb egy év időtartamra a tagság 10 %-át
meg nem haladó párttag számára felmentés adható.
2. A tagdíj mértékét a párttag és a helyi szervezet között létrejött megállapodás rögzíti.
3. A tagdíjat negyedévenként kell fizetni, a megfizetés a negyedév utolsó napjáig esedékes. A
tagdíj éves összege az esedékes tagdíjfizetés alkalmával bármikor befizethető.
4. A tagdíj beszedéséről a helyi szervezet gondoskodik, a beszedett tagdíj a helyi szervezet
bevétele. Ha a párttag a tagdíjfizetéssel késedelembe esik, a helyi szervezet a tagot a
tagdíjfizetésre felszólítja. Az esedékes tagdíjjal a helyi szervezet a területi szövetség felé, a
területi szövetségek az országos központ felé negyedévenként elszámolnak.
5. A tagdíj beszedéséről szóló elszámolásnak tartalmaznia kell:
a) az esedékes tagdíj beszedéséről szóló bizonylatot,
b) a tagdíjfizetés elmulasztása esetén a megfizetésre való felszólítást,
c) eredménytelen felszólítás esetén a taggal szembeni jogkövetkezmény alkalmazásának
időpontját,
d) a tagdíj megfizetése alóli felmentéséről szóló döntést.
6.

A területi szövetség pénzügyi ellenőrző bizottsága minden évben két alkalommal megvizsgálja a
tagdíjfizetést és tagdíjnyilvántartást. A tagdíjfizetési hátralék felszámolása érdekében kötelezi a
helyi szervezetet az elmaradt tagdíj beszedésére, vagy arra, hogy a tagdíjfizetési kötelezettség
elmulasztásának jogkövetkezményeit alkalmazza.

49/A. §
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1. A köztisztséget betöltő párttagok a tagdíjukon túl a bruttó tiszteletdíjuk vagy illetményük tíz
százalékának megfelelő mértékben kötelesek – a tisztségük fennállásáig - a pártot anyagilag
támogatni.
2. Ha a köztisztséget betöltő párttag több tisztség után kap tiszteletdíjat vagy illetményt, akkor a
támogatás mértékét az összevont tiszteletdíj alapján kell megállapítani.
3. A támogatás összege a jelölő pártszervezetet illeti meg.
4. A pártszervezetek működtetésére fordítandó költségvetési hányad nagyságáról az országos
párttanács dönt a párt éves költségvetésének elfogadásakor. A pártszervezet költségvetési
támogatása olyan arányban csökken, amilyen arányban a tagdíjjal nem számolt el.

XIII. fejezet
Az európai parlamenti, országgyűlési és önkormányzati választásokkal kapcsolatos
szabályok
50. §
1. Európai parlamenti, országgyűlési vagy önkormányzati választások időszakában az alapszabály
és mellékletei rendelkezéseit e fejezetben foglalt kiegészítésekkel és módosításokkal kell
alkalmazni.
2.

A választási időszak kezdetét - figyelemmel a választások várható időpontjára - az országos
elnökség állapítja meg.

51. §
1. A párt választási tevékenységét a választási bizottságok irányítják. A választási bizottságok ötkilenc főből állnak.
2. A választási bizottságok létrehozásának időpontját az 50. § 2. bekezdésére figyelemmel az
országos elnökség határozza meg.
3. A választási bizottságok ellátják a választással kapcsolatos közjogi feladatok előkészítését és
ennek kapcsán a választási szervek előtt képviselik a pártot; gondoskodnak a választási
kampány megszervezéséről és irányítják annak lebonyolítását.
4. Választási bizottságot helyi, területi és országos szinten kell létrehozni. A választókerületi
társulásban a választási bizottság feladatait a társulás választási bizottsága látja el.
5. A választási bizottságot helyi szinten a taggyűlés vagy az alapszabály szerinti küldöttgyűlés,
területi szövetség szintjén a tagságot képviselő delegált vagy választott testület hozza létre. A
választási bizottság elnöke a helyi szervezet, illetőleg a területi szövetség elnöke. A szervezeti és
működési szabályzat meghatározhatja azon tisztségviselők körét, akik hivatalból tagjai a
választási bizottságnak.
6. Időközi országgyűlési választások időszakában országos, időközi önkormányzati választások
időszakában országos és területi választási bizottságot nem kell létrehozni.

52. §
1. Az országos választási bizottság tagja a párt elnöke, a párt miniszterelnök-jelöltje, a párt
elnökhelyettese (elnökhelyettesei), alelnökei, az MSZP Választmánya elnöke, az országgyűlési
képviselőcsoport vezetője, a pártigazgató és a kampányfőnök; európai parlamenti választások
esetén az európai parlamenti képviselőcsoport vezetője is. További tagjait az országos elnökség
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javaslata alapján az MSZP Választmánya választja meg. Elnökét az országos választási bizottság
saját tagjai közül választja. Működési szabályait maga alakítja ki, amit az országos elnökség hagy
jóvá.
2.

Az országos választási bizottság - a választási bizottságok általános feladatain túl - jogosult:
a) a pártszervezetektől és testületektől tájékoztatást kérni, azokat beszámoltatni és részükre
egyeztetési kötelezettséget előírni;
b) az országos elnökség részére javaslatot tenni a helyi szervezetnek, választókerületi
társulásnak vagy területi szövetségnek a párt választási érdekeit súlyosan veszélyeztető
döntése megsemmisítésére, ezzel egyidejűleg felfüggeszteni a vitatott döntés végrehajtását.

53. §
1. A kampányfőnök a választási bizottság irányítása alapján ellátja a kampánnyal kapcsolatos
konkrét szervezési feladatokat.
2. Kampányfőnököt helyi, választókerületi társulási, területi és országos szinten kell megbízni, a
megbízásról a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott szerv dönt.
3. A párt országos kampányfőnöke - a kampányfőnök általános feladatain túl - gondoskodik a párt
választási kampányának egységes jellegéről, a szükséges kampányanyagok elkészítéséről,
szétosztásáról, a párt kampányában részt vevők felkészítéséről. Utasíthatja a helyi szervezetek,
a választókerületi társulások és a területi szövetségek kampányfőnökeit.
4. A párt országos kampányfőnökét az országos elnökség nevezi ki.

54. §
A párt tagjai - különösen tisztségviselői - a választási időszakban kötelesek tartózkodni a párt
választási érdekeit veszélyeztető, nyilvánosság előtt folytatott vitáktól.

55. §
1. Európai parlamenti, országgyűlési és önkormányzati képviselőjelölt, polgármester- és
főpolgármester-jelölt jelöléséről a döntésre jogosultak csak előre meghatározott
követelményrendszer alapján foglalhatnak állást.
2. A követelményrendszert a jelölő fórum előzetesen maga határozza meg. Annak alapját az MSZP
Választmánya által elfogadott kiválasztási elvek képezik.
3. A jelölés folyamata a párttagok számára nyilvános, az arra vonatkozó dokumentumok és más
információk velük szemben nem titkosíthatók, az azokba való betekintés párttaggal szemben
nem tagadható meg.
4. Országgyűlési egyéni képviselőjelölt vagy polgármesterjelölt személyéről hozott döntés
esetében a jelölő fórum akkor határozatképes, ha azon a döntésre jogosultak több mint fele
részt vett. A jelölésről hozott döntésről, a szavazati arány(ok)ról a jelölő fórum haladéktalanul
köteles értesíteni a területi és az országos választási bizottságot.
5. Ha országgyűlési egyéni képviselőjelölt vagy polgármesterjelölt személyéről hozott döntésnél többes jelölés kivételével - az elfogadott jelölt nem kapta meg a döntésre jogosultak legalább
egyharmadának támogatását, az országos választási bizottság a helyzet és a körülmények
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vizsgálata alapján a jelölés megismétlését kezdeményezheti. A jelölésre jogosult a
kezdeményezésre köteles öt napon belül érdemi választ adni.
6. Rendkívül indokolt esetben, ha a jelölés vagy a jelölt személye a párt választási érdekeinek
nyilvánvalóan kárt okoz, az országos elnökség - tagjai kétharmadának szavazatával - a választási
bizottság javaslatára a jelölést megsemmisíti és a jelölés megismétlését rendeli el. Ebben az
esetben a korábbi jelölt ismételt jelölése nem lehetséges.
7.

XIV. fejezet
A Magyar Szocialista Párt alapszabályának mellékletei
56. §
1. Az alapszabályhoz a következő mellékletek tartoznak:
a)a kongresszusi szabályzat (1. számú melléklet);
b) a döntési és választási szabályzat (2. számú melléklet);
c) a gazdálkodási szabályzat (3. számú melléklet).
d) a párttisztséget viselők vagyonnyilatkozatának őrzéséről és kezeléséről (4. számú
melléklet).

XV. fejezet
Záró, hatályba léptető és átmeneti rendelkezések
57. § *
58. § *
Budapest, 2011. november 12.
A Magyar Szocialista Párt Kongresszusa
…………………………………………………………………………………………………
A Kongresszus 2011. november 12-ei határozata alapján az Alapszabály módosított rendelkezései
2011. december 1-jén lépnek hatályba.
A Módosításnak a párttisztségek összeférhetetlenségére és a vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségre vonatkozó rendelkezéseit először a 2012. évi általános tisztújítás során kell
alkalmazni.
A 2012. évi általános tisztújításig az egyéni országgyűlési képviselői választókerületi társulásra a
Módosítás hatályba lépését megelőző szabályokat alkalmazni lehet.
Az MSZP Választmánya a 2011. decemberi ülésén, a soron következő tisztújító kongresszusig
terjedő időtartamra, a tagjai többségének szavazatával megválasztja az etikai és fegyelmi ügyek
tanácsának elnökét és tagjait.
Hatályon kívül helyezte az MSZP Kongresszusa a 2011. november 12-ei döntésével.
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A párttisztséget betöltő tisztségviselő, illetve testületi tag – ha az Alapszabály 6. § 4. bekezdése
szerint nem rendelkezik érvényes vagyonnyilatkozattal – köteles a párt vagyonnyilatkozatának
őrzéséről és kezeléséről szóló szabályzat közzétételétől számított 30 napon belül megtenni.
A párt szervezetei és szervei a szervezeti és működési szabályzataiknak, illetve az alapszabály
mellékletét képező szabályzatoknak a módosított alapszabály rendelkezései miatt szükséges
módosításáról a 2012. évi általános tisztújítási eljárás megkezdéséig kötelesek dönteni.
A kongresszus felhatalmazza az Alapszabály-szerkesztő bizottságot, hogy a hatályba lépésig a
módosításokból eredő esetleges stilisztikai vagy helyesírási hibákat javítsa.
Az országos etikai és egyeztető bizottság az előtte folyamatban lévő etikai és fegyelmi ügyekben
az eljárást lefolytatja, és azt határozattal lezárja. Az országos etikai egyeztető bizottság első fokon
hozott határozat ellen benyújtott fellebbezést az etikai és fegyelmi ügyek tanácsához át kell tenni,
és a másodfokú eljárást e testület folytatja le.
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